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ค าน า 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการปูองกัน
การทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดงให้เห็นถึง
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการ
ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงจะส่งผลให้
ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการท างานของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ได้พัฒนาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ และ
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน าหลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
เป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้
สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน เปูาหมาย และประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการใน 5 ป ี
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจ านวน 15 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังน้ี 
  มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จ านวน 5 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม 
            /มาตรการ 
  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด จะเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยขับเคลื่อน
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะน าไปสู่เปูาหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ก าหนดไว้ว่า 
“ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  

กันยายน 2565



สารบัญ 
 

 หน้า  
ค าน า  ก 
ส่วนที่ 1 บทน า  1 - 5 
  1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
  2. หลักการและเหตุผล    
  3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
  4. เปูาหมาย  
  5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต     6 - 15 
  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ  
  แยกตาม 4 มิติ 
 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ                          16 - 152 
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
ล าดับ 

ท่ี 
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจริต 
Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
1 การบริหารงานของ

หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผู้บริหารด าเนินการตาม
นโยบายของตนเอง 
แทรกแซงการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ ซ่ึงอาจขัดต่อ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิบัติตามนโยบายของ
ผู้บริหาร โดยไม่มี
กฎระเบียบรองรับ 
3. บุคลากรของหน่วยงาน
ไม่ให้ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว
มาท าที่ท างาน ขาดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 
4. บุคลากรของหน่วยงาน 
ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1.มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
2.มาตรการประกาศเจตนารมณ์ตาม
นโยบายปูองกันการทุจริต 
3.มาตรการจัดท าข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาของข้าราชการและพนักงาน
จ้าง 
4.มาตรการประกาศก าหนดนโยบาย
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
5.มาตรการประกาศนโยบายก ากับ
ดูแลองค์กรที่ดี 
6.มาตรการประกาศมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
7.มาตรการประกาศประมวล
จริยธรรมของพนักงานและพนักงาน
จ้างของ อบต.โนนเพ็ด 
8.ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากร
บุคคล 
9.ส่งเสริม พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรของ
หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
10.ประชาสัมพันธ์การด าเนินการ
ต่างๆเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลให้
ประชาชนรับทราบผ่านทางเว็บไซด์
หน่วยงาน 
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ล าดับ 
ท่ี 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

2 การจัดซ้ือจัดจ้าง  1.การจัดซ้ือจัดจ้าง การ
จัดหาพัสดุ แผนการจัดซ้ือ
จัดจ้างที่ได้วางเอาไว้  
2.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ เก่ียวกับ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการต่างๆในการปฏิบัติ 
งานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
3.ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซด์หน่วยงาน
มากเท่าที่ควร 
 

 ปานกลาง 
 

1.มาตรการจัดท าแผนการจัดซ้ือจัด
จ้าง 
2.มาตรการประกาศมาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 
3.มาตรการประกาศมาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
4.มาตรการประกาศมาตรการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
5.มาตรการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
6.มาตรการประชาสัมพันธ์การจัดซ้ือ
จัดจ้างผ่านทางเว็บไซด์หน่วยงาน
อย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง 

3 การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามล าดับ อันเน่ืองมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ
การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง
กลุ่ม หรือมีการติดสินบน
เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น 
2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ
จากผู้ขอรับบริการ
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
ปกติ เพื่อแลกกับการ
ให้บริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาติ 
3. ให้บริการไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา
ให้บริการนานกว่าที่ก าหนด
ไว้   
4. กระบวนการให้บริการ 
สาธารณะ/การบริการ
ประชาชน มีขั้นตอนเกิน
ความจ าเป็น 

ปานกลาง 1.มาตรการประกาศมาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 
2.มาตรการประกาศนโยบายไม่รับ
ของขวัญหรือของก านัลจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ NO Gift Policy 
3.จัดท าโครงการปรับปรุงประสิทธิ 
ภาพและประสิทธิผลของการบริการ
ประชาชน 
4.มาตรการประกาศกระบวนงาน
ให้บริการประชาชน 
5.มาตรการประกาศมาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต
ของหน่วยงานผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน 
7.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการบริการ
ประชาชน 
8.จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนในการ
รับบริการ 
9.ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
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ล าดับ 
ท่ี 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

10.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ของหน่วยงาน และข้อมูลข่าวสาร
อ่ืนๆที่ประชาชนสนใจผ่านทางเว็บ
ไซด์หน่วยงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์

ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกนัเพื่อให้เปน็เอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เปูาหมายดังกลา่ว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” โดยมี
เปูาหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยก าหนด
ตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวช้ีวัดและค่าเปูาหมายไว้ว่าหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 
- 2570) ได้ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และ
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป   

 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจ าปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็น
ว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
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อ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน ถือ
เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ปราศจากการทุจริต น าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยยึดหลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด จึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ควบคู่ไปกับการปูองกันการทุจริต โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตและน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  
(พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเปูาหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ว่า ในปี 
พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป 
รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 
1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน   

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
(1) เพื่อแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ต่อสาธารณชน  

  (2) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถ่ิน 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 
4. เป้าหมาย 
 (1) คดีทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  
 (2) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด มีคะแนน ITA เพิ่มข้ึนและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 
คะแนนข้ึนไป) ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ผ่านเกณฑ์
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การประเมิน ITA (85 คะแนนข้ึนไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนข้ึนไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ผ่านเกณฑ์ 
ITAแล้ว) 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
จ านวนคดีทุจริตลดลง 
(ค านวณจากปี 2565) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

คะแนน ITA 65 คะแนน 70 คะแนน 75 คะแนน 80 คะแนน 85 คะแนน 
 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
(1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ไดแ้สดงเจตจ านงสุจริตต่อสาธารณชน  

  (2) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนท้องถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด มีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ด  

(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 
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ส่วนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2566 - 2570 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2566 2570 ประกอบด้วย 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจ านวน 75 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังนี้  
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2566 ด าเนินการไตรมาส  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
1 2 3 4 

1. การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และฝุาย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
2) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเพ็ด 
3) โครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
4) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

0 
 
 
0 
 
0 
0 

/ 
 
 
/ 
 
/ 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
/ 

กิจกรรม 
 
 

มาตรการ 
 

มาตรการ 
กิจกรรม 

 รวม จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 0 บาท      
2. การบริหารราชการด้วยความ
โปร่งใส 

2.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 5) มาตรการ NO Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
6) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ด 
7) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
8) มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
 

0 
0 
 
0 
0 

/ 
/ 
 
/ 
/ 

/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
 
/ 

 
 
 

มาตรการ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2566 ด าเนินการไตรมาส  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
1 2 3 4 

 2.2 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 9) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 0 / / / /  

 รวม จ านวน 5 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 0 บาท      

3. การส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

10) โครงการจัดเวทีประชาคม 
11) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
 

0 
0 
 

 
/ 

 
/ 

/ 
/ 

 
/ 

กิจกรรม 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

12) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ด 

0 / / / /  

 รวม จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 0 บาท      
4. การยกระดับกลไกการตรวจสอบ
การด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงการ
ทุจริต 

13) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

0 / / / /  

 4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

14) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
15) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
 

0 
 
0 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

 

 รวม จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 0 บาท      

รวมทั้งสิ้น จ านวน 15 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 0 บาท      
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โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมิต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2567 ด าเนินการไตรมาส  

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

1 2 3 4 

1. การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และฝุาย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
2) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเพ็ด 
3) โครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
4) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

0 
 
 
0 
 
0 
0 

/ 
 
 
/ 
 
/ 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
/ 

กิจกรรม 
 
 

มาตรการ 
 

มาตรการ 
กิจกรรม 

 รวม จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 0 บาท      
2. การบริหารราชการด้วยความ
โปร่งใส 

2.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 5) มาตรการ NO Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
6) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
ของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
7) โครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
8) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
9) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและก ากับติดตามข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
10) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน 

0 
0 
 
0 
0 
0 
 
0 

/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

 
 
 

มาตรการ 
 

 รวม จ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 0 บาท      

3. การส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

11) โครงการจัดเวทีประชาคม 0 / / /  กิจกรรม 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

12) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ด 

0 / / / /  

 รวม จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 0 บาท      
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2567 ด าเนินการไตรมาส  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
1 2 3 4 

4. การยกระดับกลไกการตรวจสอบ
การด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงการ
ทุจริต 

13) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
14) มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
15) มาตรการจัดให้มีระบบช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
 

0 
0 
 
0 

/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
 
/ 

 

 รวม จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 0 บาท      

รวมทั้งสิ้น จ านวน 15 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 0 บาท      

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



  

 
10 

 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมิต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2568 ด าเนินการไตรมาส  

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

1 2 3 4 

1. การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และฝุาย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
2) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเพ็ด 
3) โครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
4) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

0 
 
 
0 
 
0 
0 

/ 
 
 
/ 
 
/ 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
/ 

กิจกรรม 
 
 

มาตรการ 
 

มาตรการ 
กิจกรรม 

 รวม จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 0 บาท      
2. การบริหารราชการด้วยความ
โปร่งใส 

2.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 5) มาตรการ NO Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
6) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
ของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
7) โครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
8) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
9) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและก ากับติดตามข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
10) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน 

0 
0 
 
0 
0 
0 
 
0 

/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

 
 
 

มาตรการ 
 

 รวม จ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 0 บาท      

3. การส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

11) โครงการจัดเวทีประชาคม 0 / / /  กิจกรรม 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

12) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ด 

0 / / / /  

 รวม จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 0 บาท      



  

 
11 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2568 ด าเนินการไตรมาส  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
1 2 3 4 

4. การยกระดับกลไกการตรวจสอบ
การด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงการ
ทุจริต 

13) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
14) มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
15) มาตรการจัดให้มีระบบช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
 

0 
0 
 
0 

/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
 
/ 

 

 รวม จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 0 บาท      

รวมทั้งสิ้น จ านวน 15 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 0 บาท      
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โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมิต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2569 ด าเนินการไตรมาส  

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

1 2 3 4 

1. การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และฝุาย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
2) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเพ็ด 
3) โครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
4) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

0 
 
 
0 
 
0 
0 

/ 
 
 
/ 
 
/ 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
/ 

กิจกรรม 
 
 

มาตรการ 
 

มาตรการ 
กิจกรรม 

 รวม จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 0 บาท      
2. การบริหารราชการด้วยความ
โปร่งใส 

2.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 5) มาตรการ NO Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
6) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
ของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
7) โครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
8) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
9) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและก ากับติดตามข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
10) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน 

0 
0 
 
0 
0 
0 
 
0 

/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

 
 
 

มาตรการ 
 

 รวม จ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 0 บาท      

3. การส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

11) โครงการจัดเวทีประชาคม 0 / / /  กิจกรรม 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

12) มาตรการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ด 

0 / / / /  

 รวม จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 0 บาท      
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2569 ด าเนินการไตรมาส  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
1 2 3 4 

4. การยกระดับกลไกการตรวจสอบ
การด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต 

13) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
14) มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
15) มาตรการจัดให้มีระบบช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
 

0 
0 
 
0 

/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
 
/ 

 

 รวม จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 0 บาท      

รวมทั้งสิ้น จ านวน 15 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 0 บาท      
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โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2570   
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมิต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2570 ด าเนินการไตรมาส  

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

1 2 3 4 

1. การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และฝุาย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
2) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเพ็ด 
3) โครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
4) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

0 
 
 
0 
 
0 
0 

/ 
 
 
/ 
 
/ 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
/ 

กิจกรรม 
 
 

มาตรการ 
 

มาตรการ 
กิจกรรม 

 รวม จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 0 บาท      
2. การบริหารราชการด้วยความ
โปร่งใส 

2.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 5) มาตรการ NO Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
6) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
ของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
7) โครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
8) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
9) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและก ากับติดตามข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
10) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน 

0 
0 
 
0 
0 
0 
 
0 

/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

 
 
 

มาตรการ 
 

 รวม จ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 0 บาท      

3. การส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

11) โครงการจัดเวทีประชาคม 0 / / /  กิจกรรม 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

12) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ด 

0 / / / /  

 รวม จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 0 บาท      
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2570 ด าเนินการไตรมาส  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
1 2 3 4 

4. การยกระดับกลไกการตรวจสอบ
การด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงการ
ทุจริต 

13) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
14) มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
15) มาตรการจัดให้มีระบบช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
 

0 
0 
 
0 

/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
 
/ 

 

 รวม จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 0 บาท      

รวมทั้งสิ้น จ านวน 15 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 0 บาท      
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ส่วนท่ี 3  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

ประจ าปีงบประมาณ 2566 
################################################################################ 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจรติ 
################################################################################ 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
                     ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัตงิาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการบรหิารงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บรหิารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน เพื่อให้การ
บรหิารงาน และปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัตเิกิดประโยชน์สงูสุดต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อใหบุ้คลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องในการบรหิารงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบ้รหิาร และสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ให้มีความพร้อมในองค์ความรูเ้กี่ยวกบั
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบรหิารราชการ 
3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบรหิารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเครง่ครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสทิธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าโครงการ/แผนงานและขออนุมัติด าเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บรหิาร 
2) ก าหนดกรอบเนือ้หาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องส าหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องส าหรับบุคลากร ผูบ้รหิารและ
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสงัคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมาย
ข่าว เป็นต้น 
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4) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
5) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรบับุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ินผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไมน่้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ราย
ไตรมาส) 
2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน มีองค์ความรูด้้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัตหิน้าที่และบรหิารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกีารบรหิารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเครง่ครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสทิธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 

ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ "ส่งเสรมิการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                                  โนนเพ็ด" 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบล
โนนเพ็ด โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมปีระสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดข้ันตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแหง่การกระท า นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหห้รือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชนส์่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรน าแนวทางการ
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ด าเนินการดังกล่าวมาปรบัใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
          ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นทีเ่ช่ือถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดจึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสรมิการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด” ข้ึน เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดบัน าไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแหง่ผลประโยชนห์รือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเป็นเครือ่งมอืก ากบัความประพฤติของข้าราชการใหม้ีความโปรง่ใส มีมาตรฐานในการปฏิบัตงิานที่
ชัดเจนและเป็นสากล 
2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทัง้ในระดบัองค์กร ระดบับุคคลและเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3) เพื่อท าใหเ้กิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิม่ความนา่เช่ือถือ เกิดความมั่นใจแกผู่้รบับริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสีย 
4) เพื่อใหเ้กิดพันธะผกูพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดบั โดยใหฝุ้ายบรหิารใช้อ านาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรบัผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผูบ้ังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม 
ตามล าดับ 
5) เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบัติงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มอี านาจ 
2) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน 
3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามแนวทางและรปูแบบที่ก าหนด 
4) ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทกุคนพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบทีก่ าหนด 
5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนใหม้ีส่วน
ร่วมรบัรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑม์าตรฐานความโปรง่ใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมลู
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรปูแบบที่ก าหนด) 
6) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
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7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
2) คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลกูจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 
คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัตงิานขององค์การบรหิารส่วนต าบล
โนนเพ็ดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม
ผล) 
 

ล าดับที่ 3 
 

. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมผีลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนสง่ผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหนง่ การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไมรู่้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไมเ่จตนาหรอืหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสบืต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่าน้ีเป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลบัตัดสินใจปฏิบัตหิน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
          ดังนั้น องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดจึงได้ด าเนนิโครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด เพือ่ปูองกันการทจุริตในการปฏิบตัิราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนกังานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเกี่ยวกบัการปูองกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
พนักงานของช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 42 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดต้ังคณะท างาน/มอบหมายผู้รบัผิดชอบ เพื่อวิเคราะหค์วามเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด
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ผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหนง่ต่างๆ 
2) ปรับปรงุข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพือ่ปูองกันผลประโยชน์ทบัซ้อน และจัดท าร่างคู่มอื/
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3) จัดเวทีเพือ่รบัฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพื่อพฒันาและปรบัปรุงแนวทางการ
ด าเนินการเพื่อปอูงกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4) ปรับปรงุข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพือ่ปูองกันผลประโยชน์ทบัซ้อนตามข้อเสนอแนะที่ได้
จากเวทรีับฟงัความคิดเห็นฯ และจัดท าคู่มอื/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
5) จัดประชุมเพื่อให้ความรูเ้รื่องผลประโยชน์ทบัซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปอูงกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัตงิานเพือ่ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน และ
สาธารณะชนให้รบัทราบ 
7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) พนักงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 80 
ของจ านวนพนักงานฯ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 
2) มีคู่มือ/แนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทบัซอ้น จ านวน 1 ชุด 
3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปอูงกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง (เช่น 
เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสมัพันธ์หน่วยงาน หนงัสอืเวียน) 
ผลลัพธ์ 
พนักงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ล าดับที่ 4 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
            แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุง่เน้นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต สง่เสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐใหม้ีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
           ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดจงึได้ก าหนดด าเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทจุริตข้ึน เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีความรู้ความเข้าใจในการตอ่ต้าน
การทจุริต สอดส่องเฝูาระวังไม่ให้เกิดการกระท าการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะน าไปสูก่ารเป็น
องค์กรที่ปลอดทจุริตในทีสุ่ด 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเสรมิสร้างองค์ความรู้ด้านการตอ่ต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ข้าราชการ
ฝุายประจ า ลกูจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
2) เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป เฝูา
ระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทจุริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าโครงการและขออนุมัติต่อผูม้ีอ านาจ 
2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ก าหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมลู/องค์ความรูเ้กี่ยวข้องกบัการปลกูจิตส านึกด้านการตอ่ต้านการทุจริต 
4) น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรปูแบบที่ก าหนด (เช่น แผนพับ จดหมายข่าว วีดิ
ทัศน์ ปูายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเครง่ครัด ตามแนวทางและช่องทางที่ก าหนด 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 



  

 
22 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ข้อมลู/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทจุริตจ านวนอย่างน้อย 5 เรื่องข้ึนไป 
2) คณะผู้บรหิารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป มีความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
ผลลัพธ์ 
คณะผู้บรหิารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป เฝูาระวังการ
ทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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################################################################################# 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
################################################################################# 

ล าดับที่ 5 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
            องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดให้ความส าคัญกับการปูองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการ
ปูองกันการทจุริตให้มีความโปรง่ใสความสจุริต และบงัเกิดประโยชน์สุขแกป่ระชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท า 
“แผนปฏิบัตกิารปูองกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรง่ใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพื่อให้องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดบริหารงานเพื่อปอูงกันการทจุริตตามหลัก ธรร
มาภิบาล และยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพื่อปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรง่ใสขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
4. กลุ่มเป้าหมมาย 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทจุริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปรง่ใสขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) ประชุมคณะท างานฯ เพื่อศึกษารปูแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัตกิารปูองกันการทุจริต,
วิเคราะหป์ระเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทจุริตฯ 
3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด รวมถึงรายงานการท าแผนฯแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทจุริตขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(E–PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
4) ประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารปูองกันการทุจริตฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัตไิด้อย่างมีประสทิธิภาพ 
5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัตกิารปอูงกนัการทจุริตฯ 
7) รายงานผลการด าเนินการแก่ผูบ้รหิารและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน 
ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (E – PlanNACC) ทางเว็บไซตส์ านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานใหส้าธารณชนทราบผา่นช่องทางต่างๆ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีแผนปฏิบัตกิารปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปรง่ใสขององค์การบริหารส่วนต าบลโนน
เพ็ด พ.ศ. 2566 - 2570 
ผลลัพธ์ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 

 

ล าดับที่ 6 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
           แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดใหก้ารพฒันาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มเีจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สจุริต 
เห็นแกป่ระโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึง่ในการพัฒนาเพือ่น าไปสู่เปูาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
          อีกทั้งแผนการปฏิรปูประเทศ ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการปูองปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ใหห้ัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บงัคับบญัชา 
มีมาตรการเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรบัผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในระดบัท้องถ่ินเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบรหิารราชการใหเ้กิดประโยชนส์ุขแก่ประชาชนใน
ท้องถ่ิน มีการบรหิารให้เป็นไปตามหลกัการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกบัการต่อต้านการทุจริต
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบรหิารงานเพื่อปูองกันการทจุริตเป็นอย่าง
ยิ่ง จึงได้เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันการทุจรติโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพื่อ
หลีกเลี่ยงการกระท าอันอาจมผีลตอ่ดุลพินจิ หรอืการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่ การเลือกปฏิบัติ 
หรือก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ทบัซอ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเสรมิสร้างวัฒนธรรมในการปูองกันการทจุริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2) เพื่อแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บรหิารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลโนนเพ็ดมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และบุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) ผู้บรหิารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให”้ 
2) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
3) ผู้บรหิารประกาศใช้ NO Gift Policy 
4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บรหิารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดด าเนินการตาม
แนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ) 
ผลลัพธ์ 
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่มเีรื่องรอ้งเรียนเรื่อง
สินบน 
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ล าดับที่ 7 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
            องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความส าคัญในการด าเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน โดยการจัดท า “มาตรการสง่เสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนน
เพ็ด” เพื่อปรบัปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมปีระสทิธิภาพ รวมทั้ง
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปรง่ใสในหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดต้ังคณะท างานส่งเสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงาน 
2) ประชุมคณะท างานฯ เพื่อด าเนินการ ดังนี้ 2.1) วิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) 2.2) จัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสง่เสริมคุณธรรมและความ
โปรง่ใสภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ดีข้ึน ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะหก์ารประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส โดยต้องมรีายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รบัผิดชอบหรือผูท้ี่เกี่ยวข้อง การก าหนด
ข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากบัติดตามให้น าไปสูก่ารปฏิบัติและการรายงานผล เป็น
ต้น 
3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพือ่ขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึงช่องทางอื่นๆ 
4) ประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส 
5) ปฏิบัติตามมาตรการ 
6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
7) รายงานผลการด าเนินการ 
8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานใหส้าธารณชนทราบผา่นช่องทางต่างๆ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรง่ใสขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
ผลลัพธ์ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
 
 

ล าดับที่ 8 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
           องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานบรหิารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งทีม่ี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าที่ของเองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ตามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่ตอ้งท าอกีมากมายใน
การใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมมีากมาย ไปรวมอยู่กบัฝุายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอปุสรรคอย่างยิ่งต่อการใหบ้ริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตหุนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ สง่ผลใหร้ะบบการใหบ้ริการภาครัฐเสือ่มประสทิธิภาพ 
           เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยให้มีอ านาจและหน้าทีจ่ัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน บรหิาร
กิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัตริาชการ ประชาชนสามารถเข้ามามสี่วนร่วมและตรวจสอบการ
บรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต้องน าหลกัการบรหิาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
           ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบ้รกิารและไมส่ร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
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3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการใหบ้ริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
2) เพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสัง่ อนุญาต อนุมัติของผูบ้รหิารทกุระดบั 
4) เพื่อปูองกันการผกูขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทจุริตและประพฤติมิชอบใน
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมมาย 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนงัสอืสัง่การ 
เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหป้ลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหร้องปลดัเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายใหห้ัวหน้าส่วน
ราชการ เป็นต้น 
2) จัดท าหนงัสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รบัมอบอ านาจให้ปฏิบัตริาชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
3) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 
4) ให้ผู้รบัมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัตงิานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องปฏิบัตริาชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รบับริการขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2) จ านวนข้อร้องเรียนการใหบ้รกิาร/จ านวนเรื่องรอ้งเรียนทจุริต ลดลง 
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ล าดับที่ 9 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
             พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท าหลกัเกณฑ์การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมหีลกัเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มกีารรับฟงัและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบรกิาร เพื่อปรบัปรุงการบรหิารงานให้
สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนมากทีสุ่ด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถ่ิน
ต้องให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิ โดยน าแนวทางตามหลักการบรหิารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะ
หลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องค านึงถึงการจัดท าบรกิารสาธารณะที่
ครอบคลมุตามอ านาจหน้าที่ และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ 
อนุญาต และการใช้อ านาจอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ 
และค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มกีารเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรอืพวกพ้อง                     
            ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผู้ทีม่าประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไมเ่ลือก
ปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล และอ านวยความ
สะดวกให้แกป่ระชาชนผูร้ับบรกิาร สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน และเพื่อใหเ้กิด
ความพึงพอใจแกป่ระชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเ่ลอืกปฏิบัติ และเพือ่ก ากบัให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่า องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดจึงไดจ้ัดท าโครงการเสรมิสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่า
เทียมกัน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการใหบ้ริการตามหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2) เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด
ให้บรกิารประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
3) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกป่ระชาชนผู้รบับริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถ่ิน 
4) เพื่อใหป้ระชาชนผูม้ารับบรกิารเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเช่ือมั่นในองค์กร 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 42 คน 
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5. วิธีด าเนินการ 
1) ผู้บรหิารก าหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน 
2) แต่งตั้งคณะท างานเพือ่ด าเนินงานตามพันธกิจการใหบ้รกิารอย่างเท่าเทียม 
3) ประชุมคณะท างานเพื่อก าหนดแนวทาง/แผนงานในการด าเนินงาน 
4) จัดท าแนวทาง/แผนงานการด าเนินงาน 
5) ช้ีแจงแนวทาง/แผนการการด าเนินงานให้แก่ผูป้ฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6) ด าเนินการตามแนวทาง/แผนการด าเนินงาน 
7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รบับริการ 
8) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการก าหนดประเด็นการใหบ้รกิารอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน 
2) มีแนวทาง/แผนการด าเนินงานในการใหบ้รกิารอย่างเท่าเทียมกัน 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รบับริการขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้รกิารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพงึพอใจการให้บริการ 
2) จ านวนข้อร้องเรียนการใหบ้รกิารสาธารณะที่ไมเ่ป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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################################################################################ 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
################################################################################ 
 
 
 

ล าดับที่ 10 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
            องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดเห็นความส าคัญในการรับฟงัความคิดเห็น การตอบสนองเรือ่งราว
ร้องทกุข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมลูในการน ามาพฒันา ปรบัปรุงการด าเนินงานบริการ
สาธารณะและการบรหิารราชการของหน่วยงานใหเ้ป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้
จัดท ามาตรการจัดการเรือ่งราวร้องทุกข์/รอ้งเรียนข้ึน เพื่อก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งพฒันาปรับปรงุข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจง้ผลการด าเนินการเรื่องร้องทกุข์ และเรือ่งเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดใหม้ีการประชาสัมพันธ์เผยแพรก่ระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้
ประชาชนรบัทราบอย่างทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อก ากบัติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปญัหาความเดอืดร้อนใหแ้ก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และ
การแจง้ผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรือ่งเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดต้ังคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
เพื่อก ากบัติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ใหส้ามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากบัติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 3.1) การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนทั่วไป - ก าหนดให้มีการจัดต้ัง/ปรบัปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ด - ก ากับติดตามใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสมัพันธ์เผยแพรก่ระบวนการร้องเรียน และ
ข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรงุข้ันตอน ช่องทางการรอ้งเรียน 
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กระบวนการจัดการแก้ไขปญัหา ช่องทางการติดตามผล และการแจง้ผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่อง
เรียนต่างๆ - ก าหนดให้หน่วยงานที่รบัผิดชอบเรือ่งร้องเรียน/ร้องทกุข์ ด าเนินการแก้ไขข้อรอ้งเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องช้ีแจงให้ผูร้้องเรียนทราบ - 
ก าหนดใหห้น่วยงานทีร่ับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรอืความก้าวหน้าผลเรื่อง
ร้องเรียน ใหผู้้รอ้งเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรือ่งรอ้งเรียนให้ผูร้้องเรียนสามารถติดตามผลได้
ด้วยตนเอง 3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - จัดท า
คู่มือหรอืแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนทีเ่กี่ยวข้องกบัการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 
รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องรอ้งเรียน ส่วนงานที่รบัผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็น
ต้น - ก าหนดให้มเีจ้าหน้าที่/หน่วยงานผูร้ับผิดชอบอย่างชัดเจน - ก าหนดช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดย
แยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพือ่เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส - จัดท าข้อมูลสถิติเรือ่งร้องเรียน
การทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรือ่ง
ร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ 
4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรบัเรื่องร้องเรียน ร้องทกุข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรือ่งร้องเรียนการ
ทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรือ่งร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มปีระสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
5) ประกาศ/ประชาสมัพันธ์มาตรการจัดการเรือ่งราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
6) จัดท าฐานข้อมลูเรื่องร้องเรียน มกีารวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการปูองกัน และแก้ไขไม่ใหเ้กิด
ปัญหาในลักษณะเดมิขึ้นอีก 
7) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรียน พรอ้มระบปุญัหาอปุสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้
สาธารณชนทราบ 
8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนนิการตามมาตรการ 
9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
10) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องรอ้งเรียน พร้อมปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผูบ้รหิาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีศนูย์หรือหน่วยรับเรือ่งราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานทีร่ับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทกุข์/ร้องเรียน และกระบวนการข้ันตอน
เรื่องร้องเรียน 
4) มีการแจง้ผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องรอ้งเรียน ให้ผูร้้องเรียนทราบ รวมทัง้มีช่องทางใน
การติดตามเรื่องร้องเรียนใหผู้้ร้องเรียนสามารถติดตามผลไดด้้วยตนเอง 
5) มีการก ากบัติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ให้สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนเกิดความพงึพอใจต่อการด าเนินการเรือ่งรอ้งทกุข/์ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 
 

ล าดับที ่11 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมสี่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางและเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาส
แสดงออกถงึศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วม
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลโนนเพ็ดด้วยการจัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟงัความคิดเห็นของ
ประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด โดยเฉพาะการด าเนิน
กิจการที่จะมผีลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพื่อน ามาเป็นข้อมลูการพัฒนา 
ปรับปรงุ จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมปีระสทิธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดแกป่ระชาชน
อย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกจิการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2) เพื่อรบัทราบปญัหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3) เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแกป้ัญหา และสง่เสรมิระบอบ
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ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
4) เพื่อน ามาเป็นข้อมลูการพัฒนา ปรับปรงุ จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) เพื่อสง่เสรมิใหเ้กิดเครือข่ายภาคประชาสงัคม 
6) เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล ในพื้นที่องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 70 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 
2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วมประชุม
ประชาคม เพื่อก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถ่ินด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และสถานทีท่ี่
เหมาะสม สอดคล้องกบัวิถีชุมชน ไม่ช้ีน า และครอบคลุมจ านวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอภาค 
และเท่าเทียมกัน 
3) น าผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟงัความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรปูธรรม 
ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
4) ติดตามประเมินผลการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน เสนอผูบ้ริหาร และประกาศใหป้ระชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีการจัดประชุมเวทปีระชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทกุพื้นที่อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน 
ผลลัพธ์ 
1) ได้รับทราบปญัหาและความต้องการที่แทจ้รงิของประชาชนในแต่ละชุมชน 
2) เกิดเครอืข่ายภาคประชาชน 
3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถ่ิน 
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ล าดับที ่12 
 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                     โนนเพ็ด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
             องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทัง้ในเรือ่งการ
จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบรกิารสาธารณะ การที่ระบุ
ช่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะบรหิารงานให้มปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสุดแกป่ระชาชน จะต้อง
บรหิารงานด้วยความซื่อสัตย์ สจุริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อเป็นการสง่เสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบรหิารกิจการขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง สง่เสรมิกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด และร่วมด าเนินการโครงการ 
รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพฒันาท้องถ่ิน สง่ผลใหเ้กิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อสง่เสรมิใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินของตน 
2) เพื่อสง่เสรมิใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
3) เพื่อสง่เสรมิใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหม้ีความถูกต้อง โปร่งใส 
4) เพื่อสง่เสรมิใหป้ระชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนบัสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินของตน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 70 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพฒันา การจดัท างบประมาณ ดังนี้ 1.1) จัดประชุม
คณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเปน็คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดย
ส่งเสริม/เปิดโอกาสใหป้ระชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ/คณะท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจ านวนสัดส่วนทีม่ีผลต่อการตัดสินใจในการ
บรหิารโครงการ/กจิกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ - การมสี่วนร่วมในการจัดท า
แผนงาน/โครงการ - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็การปฏิบัตริาชการ - การมสี่วนร่วมด าเนินการตาม
โครงการ 1.2) จัดท าร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 1.3) เผยแพร่ รา่งแผนพฒันาท้องถ่ิน ใหป้ระชาชนในแต่ละชุมชน 
เสนอข้อคิดเห็น ในการปรบัปรุงการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 1.4) หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องปรบัปรุงแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ให้สอดรบักับความต้องการของประชาชน 1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามขั้นตอนต่อไป 1.6) 
เผยแพร่แผนพฒันาท้องถ่ิน ต่อสาธารณชน 1.7) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต่อ
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ผูบ้รหิาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรงุ
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แผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 
2) จัดให้มี/ปรบัปรุงประกาศสภาท้องถ่ิน เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ
ปรึกษาของสภาท้องถ่ินตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกบับรบิทแต่ละพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
วันเวลาและก าหนดการประชุมสภาท้องถ่ิน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการจัดเวทีใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเหน็ในการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน และมีช่องทางให้
ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ 
2) องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมกีารแต่งตัง้ภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 
ผลลัพธ์ 
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 
 
############################################################################### 

มิติที่ 4 การยกระดบักลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
################################################################################ 
 
 

ล าดับที่ 13 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ   
                     บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
              ปัญหาการทุจริตคอรร์ัปชันในประเทศไทยถือเปน็ปัญหาเรือ้รงัที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงและ
สลบัซบัซ้อนมากยิ่งข้ึนและสง่ผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกจิ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทกุภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกัถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรทีเ่อื้อต่อการทจุริตคอรร์ัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสือ่และรายงาน
ของทางราชการอยูเ่สมอ ซึ่งได้สง่ผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรทัธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่างยิง่ ส่งผลให้ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรร์ัปชันมผีลในเชิงลบ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด มีนโยบายใช้หลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบรหิารงานส่งเสริมให้ภาค
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ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชน
สามารถเสนอเรือ่งร้องเรียน แจง้เบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ด าเนินการจัดท า
มาตรการจัดใหม้ีระบบและช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนน
เพ็ด 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้มรีะบบ/ช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียนที่มปีระสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากรและ
ประชาชน 
2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็น
ธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกบัการทจุริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยูบ่นหน้าเว็บไซต์
หลักขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพือ่เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)และจัดให้มี
ช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมกีารรายงานผลการด าเนินการหรอืความก้าวหน้าเรื่อง
ร้องเรียนให้ผูร้้องเรียนทราบ 
2) ด าเนินการใหม้ีเจ้าหน้าทีท่ี่รบัผิดชอบด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัตริาชการตามอ านาจหน้าทีโ่ดยมิชอบ 
3) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรอ้งเรียนการทุจริตใหบุ้คลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
4) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมลูเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน บนเว็บไซตห์ลกัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5) รายงานผลการด าเนินการใหผู้้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีระบบและช่องทางการรับเรือ่งร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส าหรบั ผู้ร้องเรียน 
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ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พจิารณาจากจ านวน
ข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 

ล าดับที่ 14 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมบีทบาทความส าคัญยิง่ต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทกัษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความพรอ้มทีจ่ะปฏิบัติ
หน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัตงิานของฝุายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องการสง่เสรมิสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มบีทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบรหิาร เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปจัจบุันองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอสิระเต็มที่ในการ
ด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแมจ้ะเป็นอสิระ ส่วนกลางกจ็ะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใหเ้ป็นไปโดยความเรยีบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนา
ร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมบีรรยากาศการท างานแบบมสี่วนร่วมและมี
ประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และลดการทจุริตจึงได้มกีารจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เปน็ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสทิธิผล เกิดกลไกการปฏิบัตงิานโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต 
ส่งผลต่อการพฒันาองค์กร 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อสง่เสรมิศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุาย
บรหิาร 
2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทีเ่กี่ยวข้องกบับทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
4. กลุ่มเป้าหมมาย 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 11 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องเพื่อใหส้มาชิกสภาท้องถ่ินใช้ส าหรับการประชุม 
2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถ่ิน และความรู้ในข้อบงัคับ
การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง อย่างนอ้ยปลีะ 1 
ครั้ง 
3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
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ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัตปิระจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัตกิารปูองกันการทจุริตขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถ่ิน และความรู้ในข้อบงัคับ
การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง อย่างนอ้ยปลีะ 1 
ครั้ง 
2) สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
ผลลัพธ์ 
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 

 

ล าดับที่ 15 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
            ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกทีส่ าคัญและเปน็เครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลงัประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรปูของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบญัชี หนังสอืสัง่การ 
และหนงัสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบญัชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ทีท่างราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 
นอกเหนอืจากด้านการเงินและบญัชีในหน่วยงาน จึงไมส่ามารถสะทอ้นภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มปีระสทิธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลมุทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไมส่ัมฤทธ์ิผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
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และมอบหมายงานในหน่วยงานไมเ่หมาะสม การมอบหมายการปฏิบัตงิานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบรหิารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดข้ึน และพฒันาใหร้ะบบ การ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกบั
การปฏิบัตงิานในหน่วยงาน จงึได้ก าหนดกจิกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าใหก้ารใช้ทรพัยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานทีซ่้ าซ้อนหรือไมจ่ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ทีอ่าจมีขึ้น 
2) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแกผู่บ้รหิารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3) เพื่อใหบุ้คลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4) เพื่อให้การควบคุมภายในของระบุช่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทัง้ยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรบัได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัตงิานและการจัดงานของหนว่ยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 42 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑป์ฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ข้อ 5 
2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑป์ฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย (1) การรับรองว่า
การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตทิี่กระทรวงการคลังก าหนด 
(หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3) (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน : ปค.4) (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของ
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดต้ังหน่วยงาน (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) (4) ความเห็นของผู้
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกบัการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน (รายงานการสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
4) น าผลการประเมินไปปรับปรงุงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพมากข้ึน 
5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในใหส้าธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อ
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สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑป์ฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 
2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรงุงานให้มีประสิทธิภาพในการปอูงกันการทจุริต โดย
กิจกรรมการควบคุมภายในรอ้ยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
ผลลัพธ์ 
1) ระดับความพึงพอใจของผู้ทีเ่กี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 ใน
ระดับมาก) 
2) การเผยแพรร่ายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนไดท้ราบ สง่ผลให้การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความโปร่งใส 
3) การทุจริตองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดลดลงร้อยละ 5 
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ประจ าปีงบประมาณ 2567  
################################################################################ 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจรติ 
################################################################################ 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
                     ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัตงิาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการบรหิารงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บรหิารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน เพื่อให้การ
บรหิารงาน และปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัตเิกิดประโยชน์สงูสุดต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อใหบุ้คลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องในการบรหิารงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบ้รหิาร และสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ให้มีความพร้อมในองค์ความรูเ้กี่ยวกบั
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบรหิารราชการ 
3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบรหิารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเครง่ครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสทิธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าโครงการ/แผนงานและขออนุมัติด าเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บรหิาร 
2) ก าหนดกรอบเนือ้หาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องส าหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องส าหรับบุคลากร ผูบ้รหิารและ
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสงัคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมาย
ข่าว เป็นต้น 
4) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
5) รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรบับุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ินผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไมน่้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ราย
ไตรมาส) 
2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน มีองค์ความรูด้้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัตหิน้าที่และบรหิารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกีารบรหิารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเครง่ครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสทิธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 

ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ "ส่งเสรมิการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                                  โนนเพ็ด" 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบล
โนนเพ็ด โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมปีระสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดข้ันตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแหง่การกระท า นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหห้รือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชนส์่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรน าแนวทางการ
ด าเนินการดังกล่าวมาปรบัใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
          ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นทีเ่ช่ือถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
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บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดจึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสรมิการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด” ข้ึน เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดบัน าไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแหง่ผลประโยชนห์รือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเป็นเครือ่งมอืก ากบัความประพฤติของข้าราชการใหม้ีความโปรง่ใส มีมาตรฐานในการปฏิบัตงิานที่
ชัดเจนและเป็นสากล 
2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทัง้ในระดบัองค์กร ระดบับุคคลและเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3) เพื่อท าใหเ้กิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิม่ความนา่เช่ือถือ เกิดความมั่นใจแกผู่้รบับริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสีย 
4) เพื่อใหเ้กิดพันธะผกูพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดบั โดยใหฝุ้ายบรหิารใช้อ านาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรบัผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผูบ้ังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม 
ตามล าดับ 
5) เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทัง้
เสริมสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบัติงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มอี านาจ 
2) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน 
3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามแนวทางและรปูแบบที่ก าหนด 
4) ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทกุคนพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบทีก่ าหนด 
5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนใหม้ีส่วน
ร่วมรบัรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑม์าตรฐานความโปรง่ใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมลู
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรปูแบบที่ก าหนด) 
6) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
7) รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
2) คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลกูจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 
คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัตงิานขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม
ผล) 
 

ล าดับที่ 3 
 

. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมผีลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนสง่ผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหนง่ การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไมรู่้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไมเ่จตนาหรอืหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสบืต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่าน้ีเป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลบัตัดสินใจปฏิบัตหิน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
          ดังนั้น องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดจึงได้ด าเนนิโครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด เพือ่ปูองกันการทจุริตในการปฏิบตัิราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนกังานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเกี่ยวกบัการปูองกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
พนักงานของช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 42 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดต้ังคณะท างาน/มอบหมายผู้รบัผิดชอบ เพื่อวิเคราะหค์วามเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด
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ผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหนง่ต่างๆ 
2) ปรับปรงุข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพือ่ปูองกันผลประโยชน์ทบัซ้อน และจัดท าร่างคู่มอื/
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3) จัดเวทีเพือ่รบัฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพื่อพฒันาและปรบัปรุงแนวทางการ
ด าเนินการเพื่อปอูงกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4) ปรับปรงุข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพือ่ปูองกันผลประโยชน์ทบัซ้อนตามข้อเสนอแนะที่ได้
จากเวทรีับฟงัความคิดเห็นฯ และจัดท าคู่มอื/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
5) จัดประชุมเพื่อให้ความรูเ้รื่องผลประโยชน์ทบัซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปอูงกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัตงิานเพือ่ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน และ
สาธารณะชนให้รบัทราบ 
7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) พนักงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 80 
ของจ านวนพนักงานฯ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 
2) มีคู่มือ/แนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทบัซอ้น จ านวน 1 ชุด 
3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปอูงกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง (เช่น 
เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสมัพันธ์หน่วยงาน หนงัสอืเวียน) 
ผลลัพธ์ 
พนักงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ล าดับที่ 4 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
            แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุง่เน้นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต สง่เสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐใหม้ีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
           ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดจงึได้ก าหนดด าเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทจุริตข้ึน เพื่อให้บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีความรู้ความเข้าใจในการตอ่ต้าน
การทจุริต สอดส่องเฝูาระวังไม่ให้เกิดการกระท าการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะน าไปสูก่ารเป็น
องค์กรที่ปลอดทจุริตในทีสุ่ด 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเสรมิสร้างองค์ความรู้ด้านการตอ่ต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ข้าราชการ
ฝุายประจ า ลกูจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
2) เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป เฝูา
ระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทจุริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าโครงการและขออนุมัติต่อผูม้ีอ านาจ 
2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ก าหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมลู/องค์ความรูเ้กี่ยวข้องกบัการปลกูจิตส านึกด้านการตอ่ต้านการทุจริต 
4) น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรปูแบบที่ก าหนด (เช่น แผนพับ จดหมายข่าว วีดิ
ทัศน์ ปูายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเครง่ครัด ตามแนวทางและช่องทางที่ก าหนด 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ข้อมลู/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทจุริตจ านวนอย่างน้อย 5 เรื่องข้ึนไป 
2) คณะผู้บรหิารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป มีความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
ผลลัพธ์ 
คณะผู้บรหิารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป เฝูาระวังการ
ทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

 
################################################################################# 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
################################################################################# 

ล าดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
           แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดใหก้ารพฒันาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มเีจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สจุริต 
เห็นแกป่ระโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึง่ในการพัฒนาเพือ่น าไปสู่เปูาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
          อีกทั้งแผนการปฏิรปูประเทศ ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการปูองปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ใหห้ัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บงัคับบญัชา 
มีมาตรการเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรบัผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในระดบัท้องถ่ินเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบรหิารราชการใหเ้กิดประโยชนส์ุขแก่ประชาชนใน
ท้องถ่ิน มีการบรหิารให้เป็นไปตามหลกัการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกบัการต่อต้านการทุจริต
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบรหิารงานเพื่อปูองกันการทจุริตเป็นอย่าง
ยิ่ง จึงได้เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันการทุจรติโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพื่อ
หลีกเลี่ยงการกระท าอันอาจมผีลตอ่ดุลพินจิ หรอืการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่ การเลือกปฏิบัติ 
หรือก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ทบัซอ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเสรมิสร้างวัฒนธรรมในการปูองกันการทจุริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2) เพื่อแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บรหิารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรขององค์การบรหิารส่วน
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ต าบลโนนเพ็ดมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และบุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) ผู้บรหิารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให”้ 
2) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
3) ผู้บรหิารประกาศใช้ NO Gift Policy 
4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3  
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บรหิารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดด าเนินการตาม
แนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ) 
ผลลัพธ์ 
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่มเีรื่องรอ้งเรียนเรื่อง
สินบน 
 

ล าดับที่ 6 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารแก่ประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัตใิห้รัฐตอ้งจัดการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวาง
ในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อทีป่ระชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สทิธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมสีิทธิได้รู้ข้อมลูข่าวสารของราชการ 
ดังนั้น เพื่อใหก้ารด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด จงึได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมลูข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรบัปรุงข้อมลูข่าวสาร
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ให้ครบถ้วน และเป็นปจัจบุัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แกป่ระชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปจัจบุัน 
2) เพื่อมหีน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
3) เพื่อจัดแสดงข้อมลูการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหนา้ที่ต่อสาธารณชน 
4) เพิ่มช่องทางใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัตงิานของระบุช่ือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 42 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดต้ังคณะท างานปรบัปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมลูข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อด าเนินการให้มกีารเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสารของทางราชการ 
2) แต่งตั้งเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
3) จัดต้ังหน่วยประชาสมัพันธ์ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทัง้มีการ
แสดงข้อมลูการด าเนินงานตามบทบาทภารกจิอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่น ๆ 
5) จัดท าข้อมลูแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเพื่อเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บรหิารงานบุคคล การบรหิารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการทีก่ฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับทีก่ าหนดแกป่ระชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจรงิ 
6) จัดให้มีช่องทางการสือ่สารเพือ่อ านวยความสะดวกให้แกป่ระชาชนผูร้ับบริการ ที่จะติดต่อสอบถามหรือขอ
ข้อมูล หรือรบัฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น - มีหมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะที่มเีจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ เพือ่อ านวยความ
สะดวกให้แกป่ระชาชนผูร้ับบรกิารทีจ่ะติดต่อสอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น - มีช่องทางการสื่อสารใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดต้ังศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น การประชุมรับฟงัความคิดเห็น สือ่
สังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 
7) ปรับปรงุระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ 
Call Center 
8) จัดให้มบีริการอินเตอรเ์น็ตส าหรบัใหบ้ริการประชาชนทั่วไป 
9) จัดท ารายงานผลสถิตผิู้มารบับริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรปุผลเสนอผู้บริหาร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีจ านวนช่องทางการประชาสมัพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
2) มีการปรับปรงุและพัฒนาข้อมลูข่าวสารของศูนย์ข้อมลูข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดใหม้ีข้อมลู
ที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บรกิารศูนย์ข้อมลูข่าวสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบส ารวจความพึง
พอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมลูข่าวสาร) 
 
 

ล าดับที่ 7 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบรกิารสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และ
การใช้จ่ายเงินและการบรหิารงานต่างๆ ตามภารกจิและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์การบรหิารส่วน
ต าบลโนนเพ็ดจะบริหารงานใหม้ีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแกป่ระชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สจุริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาล 
ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบรหิารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดได้ จึงไดจ้ัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการ
ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบงัคับทีก่ าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบรหิารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้มกีารเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้ เช่น ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบรหิารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง 
ฯลฯ 
2) เพื่อก ากบัติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับทีก่ าหนด 
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3) เพื่อก ากบัติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏิบัติ
ราชการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
4) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปรง่ใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ส านัก กอง ส่วน ฝุายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 42 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดต้ังคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมลูสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2) ประชุมคณะท างานฯ 2.1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพือ่ก ากับติดตามหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องใหเ้ผยแพร่
ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มกีารเผยแพร่ข้อมลูทีเ่ป็น
ประโยชน์กบัสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสื่อออนไลน์รปูแบบอื่น 
ๆ และช่องทางทีห่ลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของหน่วยงาน ข้อมลูผูบ้รหิาร อ านาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพฒันาหน่วยงาน ข้อมลูการติดต่อ 
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง ข่าวประชาสมัพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครอืข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปรีอบ 6 
เดือน รายงานการก ากบัติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มอืหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐาน
การใหบ้ริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ E – Service 
2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงานการก ากบัติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากบัติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรอืแผนการจัดหาพสัดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการจัดหาพสัดุรายเดือน 2.1.4) การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล หลกัเกณฑก์ารบรหิารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2.1.5) การสง่เสริมความโปรง่ใส ได้แก่ การ
จัดการเรื่องรอ้งเรียนการทจุริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2.2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากบั
ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และ
สถานที่ใหบ้ริการอย่างชัดเจน เพือ่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ และก ากบัติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมลูสาธารณะของระบุช่ือ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหผู้้บริหารทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะที่เป็นประโยชน์กบัสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและสือ่ออนไลนร์ูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ - ข้อมูลพื้นฐาน - 
การบริหารงาน - การบริหารเงินงบประมาณ - การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล - การสง่เสรมิความ
โปรง่ใส 
2) มีการเผยแพร่ข้อมลูสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้ 
3) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับทีก่ าหนด 
4) ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏิบัตริาชการที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพงึพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบรหิารราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
 

ล าดับที่ 8 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบรหิารงานของผู้บริหาร
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดด้วยการจัดท าแผนปฏิบัตกิารปูองกันการทจุริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบ ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทจุริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี 
พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติ (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน นอกจากนี้ ยังได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนด
ตัวช้ีวัดและค่าเปูาหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมนิ ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 
คะแนนข้ึนไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมี
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 
85 คะแนนข้ึนไป ซึ่งได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
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นักการเมืองให้มเีจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สจุริต 
เห็นแกป่ระโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึง่ในการพัฒนาเพือ่น าไปสู่เปูาหมายดังกล่าว 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดเลง็เห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดบั
ท้องถ่ิน และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเป็นกลไกทีส่ าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือ
กันสร้างวัฒนธรรมสุจริต ยึดถือหรอืมีความมุ่งมั่นทีจ่ะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแกป่ระชาชนใน
ท้องถ่ิน มีการบรหิารให้เป็นไปตามหลกัการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกบัการต่อต้านการทุจริต
และการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลัก
คุณธรรมมาใช้ในการบรหิารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทจุริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อสง่เสรมิใหผู้้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานของผูบ้รหิาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปอูงกันการทจุริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปรง่ใส 
2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดสู่การรบัรู้ของสาธารณชน 
3) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปอูงกันการทจุริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) ผู้บรหิารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 55 คน 
2) ประชาชน 30 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มอี านาจ 
2) ก าหนดรปูแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
3) จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผูบ้รหิาร 
4) ผู้บรหิารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพือ่พัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัตกิารปูองกัน
การทจุริตฯ 
5) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรปูแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด 
6) จัดต้ังคณะท างานเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทจุริต 
7) จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
8) เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรปูแบบที่ก าหนด 
9) ผู้บรหิารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารปูองกันการทจุริต 
10) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปอูงกนัการทจุริต 
11) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทจุริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส 
2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผูบ้รหิาร เพือ่พัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส 
3) มีแผนปฏิบัติการปอูงกันการทจุริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนน
เพ็ด พ.ศ. 2566 - 2570 
ผลลัพธ์ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด มผีลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
 

ล าดับที่ 9 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบรหิารงบประมาณ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ
จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบรกิารสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะบริหารงานใหม้ี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดย
เปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสงัคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวทีจ่ะได้รบัประกอบกัน 
ดังนั้น เพื่อใหก้ารบรหิารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสุดแกป่ระชาชนในท้องถ่ิน จึงด าเนินโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อใหป้ระชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการจัดซือ้ – จัดจ้างได้ทุกโครงการและ
กิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
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1) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการจดัซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกจิกรรมต่างๆ ของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2) เพื่อเสรมิสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3) เพื่อปูองกันการทจุริตในองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพด็ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 42 คน 
2) ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 5,727 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
2) จัดเวทีรบัฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพฒันาและปรับปรุงการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณใหม้ีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 
3) รวบรวมข้อมลูแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
4) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพสัดุ ให้ประชาชนได้ทราบผ่าน
ทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ 
5) รวบรวมข้อมลูกระบวนการจัดหาพสัดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง - ประกาศการ
ก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรบังาน - ประกาศวัน 
เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลอืกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง - 
ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรบังาน 
6) น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ตามช่องทางการประชาสมัพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไรส้าย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
7) จัดให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพสัดุ การตรวจรบัพสัดุ เช่น 
สังเกตการณ์ ติดตามผลการด าเนินการในการจัดซือ้จัดจ้าง การจัดหาพสัดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 
8) ประชุมก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
9) รายงานผลการด าเนินการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนให้
ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 9.1) ผลการด าเนนิโครงการ 9.2) รายงานการก ากบัติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี 9.3) รายงานสรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตามวงรอบทีก่ฎหมาย/ระเบียบ
ก าหนด 9.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการจัดเวทีเพื่อรบัฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 1 ครั้ง 
2) มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการเงิน การคลงั และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
ผลลัพธ์ 
จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
หมายเหต ุ
จัดท ากจิกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการบรหิารงบประมาณ เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมลูเกี่ยวกับการ
ด าเนินการด้านงบประมาณผ่านทางเว็บไซดห์น่วยงาน ฯลฯ 
 

ล าดับที่ 10 
. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปรง่ใสในการบรหิารงานบุคคล 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้
ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้มีอ านาจและ
หน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน บรหิารกิจการในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มุง่หวังให้เกิดความคลอ่งตัว
ในการปฏิบัตริาชการ ประชาชนสามารถเข้ามามสี่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องน าหลกัการบรหิารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีนั้น ต้องก่อใหเ้กิด
ประโยชนส์ุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกจิของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
การขับเคลื่อนการพฒันางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิาน ซึ่งเป็นปจัจัยส าคัญในการพฒันางานใหม้ีคุณภาพ จะต้องมมีาตรฐานในการท างานที่เป็นรปูธรรม
ชัดเจน และมมีาตรการในการท างานทีโ่ปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพฒันาระบบบรหิารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปรง่ใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
ดังนั้น เพื่อเป็นการสง่เสริมการพฒันาคุณภาพการบรหิารงานบุคคลให้มปีระสทิธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการท างาน มีความโปรง่ใส และตรวจสอบการท างานได้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดจงึได้จัด
ให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคลข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบรหิารบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
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2) เพื่อให้การปฏิบัตงิานบุคลากรมีรปูแบบ ข้ันตอนการปฏิบตัิงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3) เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
4) เพื่อปรับปรงุกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มปีระสทิธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้า
มาท างาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 42 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) ผู้บรหิารก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลทีม่ีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
2) จัดประชุมหน่วยงานช้ีแจงบทบาทอ านาจและหน้าทีท่ี่ต้องปฏิบัติ 
3) จัดต้ังคณะท างานเสริมสร้างความโปรง่ใสในการบรหิารงานบุคคล 
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบรหิารงานของผูบ้รหิารและรวบรวมความเห็น
เสนอต่อผูบ้รหิาร 
5) คณะท างานพิจารณาก าหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น - มาตรการ
ปูองกันแนวทางการไดร้ับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผูบ้ังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ - 
มาตรการน าผลการประเมินความพงึพอใจของประชาชนในการใหบ้ริการมาใช้ในการเลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน 
ของบุคลากร - มาตรการการน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการเลือ่น
ข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร - มาตรการปูองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจเุข้ารับราชการ และ
แต่งตั้งให้เป็นพนักงาน - มาตรการเสริมสร้างความโปรง่ใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร เป็นต้น 
6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบรหิารงานบุคคล 
7) ด าเนินการตามมาตรการ 
8) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีมาตรการด าเนินงานด้านบรหิารงานบุคคลของหน่วยงาน จ านวน 1 มาตรการ 
ผลลัพธ์ 
1) ข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดลดลง 
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2) บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน) 
 
################################################################################ 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
################################################################################ 
 
 

ล าดับที่ 11 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
            องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดเห็นความส าคัญในการรับฟงัความคิดเห็น การตอบสนองเรือ่งราว
ร้องทกุข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมลูในการน ามาพฒันา ปรบัปรุงการด าเนินงานบริการ
สาธารณะและการบรหิารราชการของหน่วยงานใหเ้ป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้
จัดท ามาตรการจัดการเรือ่งราวร้องทุกข์/รอ้งเรียนข้ึน เพื่อก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งพฒันาปรับปรงุข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจง้ผลการด าเนินการเรื่องร้องทกุข์ และเรือ่งเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดใหม้ีการประชาสัมพันธ์เผยแพรก่ระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้
ประชาชนรบัทราบอย่างทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อก ากบัติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปญัหาความเดอืดร้อนใหแ้ก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และ
การแจง้ผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรือ่งเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดต้ังคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
เพื่อก ากบัติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ใหส้ามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากบัติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 3.1) การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนทั่วไป - ก าหนดให้มีการจัดต้ัง/ปรบัปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
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โนนเพ็ด - ก ากับติดตามใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสมัพันธ์เผยแพรก่ระบวนการร้องเรียน และ
ข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรงุข้ันตอน ช่องทางการรอ้งเรียน 
กระบวนการจัดการแก้ไขปญัหา ช่องทางการติดตามผล และการแจง้ผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่อง
เรียนต่างๆ - ก าหนดให้หน่วยงานที่รบัผิดชอบเรือ่งร้องเรียน/ร้องทกุข์ ด าเนินการแก้ไขข้อรอ้งเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องช้ีแจงให้ผูร้้องเรียนทราบ - 
ก าหนดใหห้น่วยงานทีร่ับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรอืความก้าวหน้าผลเรื่อง
ร้องเรียน ใหผู้้รอ้งเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรือ่งรอ้งเรียนให้ผูร้้องเรียนสามารถติดตามผลได้
ด้วยตนเอง 3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - จัดท า
คู่มือหรอืแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนทีเ่กี่ยวข้องกบัการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 
รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องรอ้งเรียน ส่วนงานที่รบัผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็น
ต้น - ก าหนดให้มเีจ้าหน้าที่/หน่วยงานผูร้ับผิดชอบอย่างชัดเจน - ก าหนดช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดย
แยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพือ่เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส - จัดท าข้อมูลสถิติเรือ่งร้องเรียน
การทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรือ่ง
ร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ 
4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรบัเรื่องร้องเรียน ร้องทกุข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรือ่งร้องเรียนการ
ทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรือ่งร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มปีระสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
5) ประกาศ/ประชาสมัพันธ์มาตรการจัดการเรือ่งราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
6) จัดท าฐานข้อมลูเรื่องร้องเรียน มกีารวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการปูองกัน และแก้ไขไม่ใหเ้กิด
ปัญหาในลักษณะเดมิขึ้นอีก 
7) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรียน พรอ้มระบปุญัหาอปุสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้
สาธารณชนทราบ 
8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนนิการตามมาตรการ 
9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
10) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องรอ้งเรียน พร้อมปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผูบ้รหิาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรือ่งราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานทีร่ับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทกุข์/ร้องเรียน และกระบวนการข้ันตอน
เรื่องร้องเรียน 
4) มีการแจง้ผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องรอ้งเรียน ให้ผูร้้องเรียนทราบ รวมทัง้มีช่องทางใน
การติดตามเรื่องร้องเรียนใหผู้้ร้องเรียนสามารถติดตามผลไดด้้วยตนเอง 
5) มีการก ากบัติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ให้สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนเกิดความพงึพอใจต่อการด าเนินการเรือ่งรอ้งทกุข/์ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 
 

ล าดับที ่12 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมสี่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางและเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาส
แสดงออกถงึศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วม
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลโนนเพ็ดด้วยการจัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟงัความคิดเห็นของ
ประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด โดยเฉพาะการด าเนิน
กิจการที่จะมผีลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพื่อน ามาเป็นข้อมลูการพัฒนา 
ปรับปรงุ จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมปีระสทิธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดแกป่ระชาชน
อย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกจิการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2) เพื่อรบัทราบปญัหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
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3) เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแกป้ัญหา และสง่เสรมิระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
4) เพื่อน ามาเป็นข้อมลูการพัฒนา ปรับปรงุ จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) เพื่อสง่เสรมิใหเ้กิดเครือข่ายภาคประชาสงัคม 
6) เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล ในพื้นที่องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 70 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 
2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วมประชุม
ประชาคม เพื่อก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถ่ินด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และสถานทีท่ี่
เหมาะสม สอดคล้องกบัวิถีชุมชน ไม่ช้ีน า และครอบคลุมจ านวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอภาค 
และเท่าเทียมกัน 
3) น าผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟงัความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรปูธรรม 
ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
4) ติดตามประเมินผลการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน เสนอผูบ้ริหาร และประกาศใหป้ระชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีการจัดประชุมเวทปีระชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทกุพื้นที่อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน 
ผลลัพธ์ 
1) ได้รับทราบปญัหาและความต้องการที่แทจ้รงิของประชาชนในแต่ละชุมชน 
2) เกิดเครอืข่ายภาคประชาชน 
3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถ่ิน 
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############################################################################### 

มิติที่ 4 การยกระดบักลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
################################################################################ 
 
 

ล าดับที่ 13 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ   
                     บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
              ปัญหาการทุจริตคอรร์ัปชันในประเทศไทยถือเปน็ปัญหาเรือ้รงัที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงและ
สลบัซบัซ้อนมากยิ่งข้ึนและสง่ผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกจิ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทกุภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกัถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรทีเ่อื้อต่อการทจุริตคอรร์ัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสือ่และรายงาน
ของทางราชการอยูเ่สมอ ซึ่งได้สง่ผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรทัธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่างยิง่ ส่งผลให้ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรร์ัปชันมผีลในเชิงลบ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด มีนโยบายใช้หลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบรหิารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชน
สามารถเสนอเรือ่งร้องเรียน แจง้เบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ด าเนินการจัดท า
มาตรการจัดใหม้ีระบบและช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนน
เพ็ด 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้มรีะบบ/ช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียนที่มปีระสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากรและ
ประชาชน 
2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็น
ธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกบัการทจุริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยูบ่นหน้าเว็บไซต์
หลักขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพือ่เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ)และจัดให้มี
ช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมกีารรายงานผลการด าเนินการหรอืความก้าวหน้าเรื่อง
ร้องเรียนให้ผูร้้องเรียนทราบ 
2) ด าเนินการใหม้ีเจ้าหน้าทีท่ี่รบัผิดชอบด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
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บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัตริาชการตามอ านาจหน้าทีโ่ดยมิชอบ 
3) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรอ้งเรียนการทุจริตใหบุ้คลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
4) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมลูเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน บนเว็บไซตห์ลกัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5) รายงานผลการด าเนินการใหผู้้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีระบบและช่องทางการรับเรือ่งร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส าหรบั ผู้ร้องเรียน 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พจิารณาจากจ านวน
ข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 

ล าดับที่ 14 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
            ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกทีส่ าคัญและเปน็เครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลงัประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรปูของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบญัชี หนังสอืสัง่การ 
และหนงัสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบญัชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ทีท่างราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 
นอกเหนอืจากด้านการเงินและบญัชีในหน่วยงาน จึงไมส่ามารถสะทอ้นภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มปีระสทิธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลมุทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไมส่ัมฤทธ์ิผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไมเ่หมาะสม การมอบหมายการปฏิบัตงิานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
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หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบรหิารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดข้ึน และพฒันาใหร้ะบบ การ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกบั
การปฏิบัตงิานในหน่วยงาน จงึได้ก าหนดกจิกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าใหก้ารใช้ทรพัยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานทีซ่้ าซ้อนหรือไมจ่ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ทีอ่าจมีขึ้น 
2) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแกผู่บ้รหิารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3) เพื่อใหบุ้คลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4) เพื่อให้การควบคุมภายในของระบุช่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทัง้ยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรบัได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัตงิานและการจัดงานของหนว่ยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 42 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑป์ฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ข้อ 5 
2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑป์ฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย (1) การรับรองว่า
การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตทิี่กระทรวงการคลังก าหนด 
(หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3) (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน : ปค.4) (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของ
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดต้ังหน่วยงาน (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) (4) ความเห็นของผู้
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกบัการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน (รายงานการสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
4) น าผลการประเมินไปปรับปรงุงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพมากข้ึน 
5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในใหส้าธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อ
สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑป์ฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 
2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรงุงานให้มีประสิทธิภาพในการปอูงกันการทจุริต โดย
กิจกรรมการควบคุมภายในรอ้ยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
ผลลัพธ์ 
1) ระดับความพึงพอใจของผู้ทีเ่กี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 ใน
ระดับมาก) 
2) การเผยแพรร่ายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนไดท้ราบ สง่ผลให้การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความโปร่งใส 
3) การทุจริตองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดลดลงร้อยละ 5 
 

ล าดับที่ 15 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปัจจุบันปญัหาการทจุริตคอรร์ัปชันในประเทศไทยถือเป็นปญัหาเรื้อรังที่นบัวันย่ิงจะทวีความ รุนแรงและ
สลบัซบัซ้อนมากยิ่งข้ึนและสง่ผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกจิ สังคมและการเมือง เนื่องจาก เกิดข้ึนทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรทีเ่อื้อต่อการทจุริตคอรร์ัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสือ่และรายงาน
ของทางราชการอยูเ่สมอ ซึ่งได้สง่ผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรทัธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่างยิง่ ส่งผลให้ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยเรื่อง การทจุริตคอร์รปัชันมีผลในเชิงลบ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบรหิารงานสง่เสรมิให้ภาค
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชน
สามารถเสนอเรือ่งร้องเรียน แจง้เบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการ
จัดการในกรณีได้ทราบ หรอืรบัแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทจุริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
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3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็น
ธรรม 
2) เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและปูองกันการทจุริตของหน่วยงาน 
3) เพื่อสง่เสรมิใหบุ้คลากรของหน่วยงานปฏิบัตงิานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 42 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าที่รบัผิดชอบด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมเีรือ่งรอ้งเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัตริาชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
2) ก าหนดกระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการร้องเรียน 
3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการรอ้งเรียนใหบุ้คลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
4) ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5) ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระท าผดิการทจุริต 
6) ก าหนดช่องทางการติดตามเรือ่งรอ้งเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนใหผู้้รอ้งเรียนทราบ 
7) ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทจุริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
8) จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนทีเ่กีย่วข้องกับเรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และประกาศเผยแพร่ใหบุ้คลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
9) จัดประชุมให้ความรูเ้จ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบเรือ่งร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปญัหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รบัจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรง่ใสและเป็นธรรม 
10) จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องรอ้งเรียนการทจุริต(i30) 
11) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทจุริต 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พจิารณาจากจ านวน
ข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
69 

 

ประจ าปีงบประมาณ 2568  
################################################################################ 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจรติ 
################################################################################ 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
                     ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัตงิาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการบรหิารงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บรหิารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน เพื่อให้การ
บรหิารงาน และปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัตเิกิดประโยชน์สงูสุดต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อใหบุ้คลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องในการบรหิารงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบ้รหิาร และสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ให้มีความพร้อมในองค์ความรูเ้กี่ยวกบั
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบรหิารราชการ 
3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบรหิารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเครง่ครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสทิธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าโครงการ/แผนงานและขออนุมัติด าเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บรหิาร 
2) ก าหนดกรอบเนือ้หาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องส าหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องส าหรับบุคลากร ผูบ้รหิารและ
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสงัคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมาย
ข่าว เป็นต้น 
4) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
5) รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรบับุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ินผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไมน่้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ราย
ไตรมาส) 
2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน มีองค์ความรูด้้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัตหิน้าที่และบรหิารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกีารบรหิารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเครง่ครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสทิธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 

ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ "ส่งเสรมิการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                                  โนนเพ็ด" 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบล
โนนเพ็ด โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมปีระสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดข้ันตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแหง่การกระท า นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหห้รือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชนส์่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรน าแนวทางการ
ด าเนินการดังกล่าวมาปรบัใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
          ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นทีเ่ช่ือถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
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บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดจึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสรมิการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด” ข้ึน เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดบัน าไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแหง่ผลประโยชนห์รือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเป็นเครือ่งมอืก ากบัความประพฤติของข้าราชการใหม้ีความโปรง่ใส มีมาตรฐานในการปฏิบัตงิานที่
ชัดเจนและเป็นสากล 
2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทัง้ในระดบัองค์กร ระดบับุคคลและเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3) เพื่อท าใหเ้กิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิม่ความนา่เช่ือถือ เกิดความมั่นใจแกผู่้รบับริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสีย 
4) เพื่อใหเ้กิดพันธะผกูพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดบั โดยใหฝุ้ายบรหิารใช้อ านาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรบัผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผูบ้ังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม 
ตามล าดับ 
5) เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทัง้
เสริมสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบัติงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มอี านาจ 
2) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน 
3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามแนวทางและรปูแบบที่ก าหนด 
4) ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทกุคนพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบทีก่ าหนด 
5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนใหม้ีส่วน
ร่วมรบัรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑม์าตรฐานความโปรง่ใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมลู
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรปูแบบที่ก าหนด) 
6) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
7) รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
2) คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลกูจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 
คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัตงิานขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม
ผล) 
 

ล าดับที่ 3 
 

. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมผีลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนสง่ผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหนง่ การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไมรู่้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไมเ่จตนาหรอืหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสบืต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่าน้ีเป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลบัตัดสินใจปฏิบัตหิน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
          ดังนั้น องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดจึงได้ด าเนนิโครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด เพือ่ปูองกันการทจุริตในการปฏิบตัิราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนกังานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเกี่ยวกบัการปูองกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
พนักงานของช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 42 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดต้ังคณะท างาน/มอบหมายผู้รบัผิดชอบ เพื่อวิเคราะหค์วามเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด
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ผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหนง่ต่างๆ 
2) ปรับปรงุข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพือ่ปูองกันผลประโยชน์ทบัซ้อน และจัดท าร่างคู่มอื/
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3) จัดเวทีเพือ่รบัฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพื่อพฒันาและปรบัปรุงแนวทางการ
ด าเนินการเพื่อปอูงกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4) ปรับปรงุข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพือ่ปูองกันผลประโยชน์ทบัซ้อนตามข้อเสนอแนะที่ได้
จากเวทรีับฟงัความคิดเห็นฯ และจัดท าคู่มอื/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
5) จัดประชุมเพื่อให้ความรูเ้รื่องผลประโยชน์ทบัซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปอูงกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัตงิานเพือ่ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน และ
สาธารณะชนให้รบัทราบ 
7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) พนักงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 80 
ของจ านวนพนักงานฯ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 
2) มีคู่มือ/แนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทบัซอ้น จ านวน 1 ชุด 
3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปอูงกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง (เช่น 
เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสมัพันธ์หน่วยงาน หนงัสอืเวียน) 
ผลลัพธ์ 
พนักงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ล าดับที่ 4 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
            แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุง่เน้นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต สง่เสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐใหม้ีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
           ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดจงึได้ก าหนดด าเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทจุริตข้ึน เพื่อให้บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีความรู้ความเข้าใจในการตอ่ต้าน
การทจุริต สอดส่องเฝูาระวังไม่ให้เกิดการกระท าการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะน าไปสูก่ารเป็น
องค์กรที่ปลอดทจุริตในทีสุ่ด 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเสรมิสร้างองค์ความรู้ด้านการตอ่ต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ข้าราชการ
ฝุายประจ า ลกูจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
2) เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป เฝูา
ระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทจุริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าโครงการและขออนุมัติต่อผูม้ีอ านาจ 
2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ก าหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมลู/องค์ความรูเ้กี่ยวข้องกบัการปลกูจิตส านึกด้านการตอ่ต้านการทุจริต 
4) น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรปูแบบที่ก าหนด (เช่น แผนพับ จดหมายข่าว วีดิ
ทัศน์ ปูายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเครง่ครัด ตามแนวทางและช่องทางที่ก าหนด 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ข้อมลู/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทจุริตจ านวนอย่างน้อย 5 เรื่องข้ึนไป 
2) คณะผู้บรหิารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป มีความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
ผลลัพธ์ 
คณะผู้บรหิารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป เฝูาระวังการ
ทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

 
################################################################################# 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
################################################################################# 

ล าดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
           แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดใหก้ารพฒันาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มเีจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สจุริต 
เห็นแกป่ระโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึง่ในการพัฒนาเพือ่น าไปสู่เปูาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
          อีกทั้งแผนการปฏิรปูประเทศ ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการปูองปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ใหห้ัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บงัคับบญัชา 
มีมาตรการเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรบัผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในระดบัท้องถ่ินเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบรหิารราชการใหเ้กิดประโยชนส์ุขแก่ประชาชนใน
ท้องถ่ิน มีการบรหิารให้เป็นไปตามหลกัการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกบัการต่อต้านการทุจริต
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบรหิารงานเพื่อปูองกันการทจุริตเป็นอย่าง
ยิ่ง จึงได้เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันการทุจรติโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพื่อ
หลีกเลี่ยงการกระท าอันอาจมผีลตอ่ดุลพินจิ หรอืการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่ การเลือกปฏิบัติ 
หรือก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ทบัซอ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเสรมิสร้างวัฒนธรรมในการปูองกันการทจุริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2) เพื่อแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บรหิารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรขององค์การบรหิารส่วน
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ต าบลโนนเพ็ดมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และบุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) ผู้บรหิารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให”้ 
2) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
3) ผู้บรหิารประกาศใช้ NO Gift Policy 
4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3  
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บรหิารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดด าเนินการตาม
แนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ) 
ผลลัพธ์ 
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่มเีรื่องรอ้งเรียนเรื่อง
สินบน 
 

ล าดับที่ 6 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารแก่ประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัตใิห้รัฐตอ้งจัดการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวาง
ในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อทีป่ระชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สทิธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมสีิทธิได้รู้ข้อมลูข่าวสารของราชการ 
ดังนั้น เพื่อใหก้ารด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด จงึได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมลูข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรบัปรุงข้อมลูข่าวสาร
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ให้ครบถ้วน และเป็นปจัจบุัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แกป่ระชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปจัจบุัน 
2) เพื่อมหีน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
3) เพื่อจัดแสดงข้อมลูการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหนา้ที่ต่อสาธารณชน 
4) เพิ่มช่องทางใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัตงิานของระบุช่ือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 42 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดต้ังคณะท างานปรบัปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมลูข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อด าเนินการให้มกีารเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสารของทางราชการ 
2) แต่งตั้งเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
3) จัดต้ังหน่วยประชาสมัพันธ์ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทัง้มีการ
แสดงข้อมลูการด าเนินงานตามบทบาทภารกจิอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่น ๆ 
5) จัดท าข้อมลูแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเพื่อเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บรหิารงานบุคคล การบรหิารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการทีก่ฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับทีก่ าหนดแกป่ระชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจรงิ 
6) จัดให้มีช่องทางการสือ่สารเพือ่อ านวยความสะดวกให้แกป่ระชาชนผูร้ับบริการ ที่จะติดต่อสอบถามหรือขอ
ข้อมูล หรือรบัฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น - มีหมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะที่มเีจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ เพือ่อ านวยความ
สะดวกให้แกป่ระชาชนผูร้ับบรกิารทีจ่ะติดต่อสอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น - มีช่องทางการสื่อสารใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดต้ังศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น การประชุมรับฟงัความคิดเห็น สือ่
สังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 
7) ปรับปรงุระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ 
Call Center 
8) จัดให้มบีริการอินเตอรเ์น็ตส าหรบัใหบ้ริการประชาชนทั่วไป 
9) จัดท ารายงานผลสถิตผิู้มารบับริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรปุผลเสนอผู้บริหาร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีจ านวนช่องทางการประชาสมัพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
2) มีการปรับปรงุและพัฒนาข้อมลูข่าวสารของศูนย์ข้อมลูข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดใหม้ีข้อมลู
ที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บรกิารศูนย์ข้อมลูข่าวสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบส ารวจความพึง
พอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมลูข่าวสาร) 
 
 

ล าดับที่ 7 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบรกิารสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และ
การใช้จ่ายเงินและการบรหิารงานต่างๆ ตามภารกจิและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์การบรหิารส่วน
ต าบลโนนเพ็ดจะบริหารงานใหม้ีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแกป่ระชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สจุริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาล 
ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบรหิารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดได้ จึงไดจ้ัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการ
ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบงัคับทีก่ าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบรหิารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้มกีารเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้ เช่น ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบรหิารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง 
ฯลฯ 
2) เพื่อก ากบัติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับทีก่ าหนด 
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3) เพื่อก ากบัติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏิบัติ
ราชการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
4) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปรง่ใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ส านัก กอง ส่วน ฝุายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 42 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดต้ังคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมลูสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2) ประชุมคณะท างานฯ 2.1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพือ่ก ากับติดตามหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องใหเ้ผยแพร่
ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มกีารเผยแพร่ข้อมลูทีเ่ป็น
ประโยชน์กบัสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสื่อออนไลน์รปูแบบอื่น 
ๆ และช่องทางทีห่ลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของหน่วยงาน ข้อมลูผูบ้รหิาร อ านาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพฒันาหน่วยงาน ข้อมลูการติดต่อ 
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง ข่าวประชาสมัพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครอืข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปรีอบ 6 
เดือน รายงานการก ากบัติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มอืหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐาน
การใหบ้ริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ E – Service 
2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงานการก ากบัติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากบัติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรอืแผนการจัดหาพสัดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการจัดหาพสัดุรายเดือน 2.1.4) การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล หลกัเกณฑก์ารบรหิารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2.1.5) การสง่เสริมความโปรง่ใส ได้แก่ การ
จัดการเรื่องรอ้งเรียนการทจุริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2.2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากบั
ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และ
สถานที่ใหบ้ริการอย่างชัดเจน เพือ่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ และก ากบัติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมลูสาธารณะของระบุช่ือ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหผู้้บริหารทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะที่เป็นประโยชน์กบัสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและสือ่ออนไลนร์ูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ - ข้อมูลพื้นฐาน - 
การบริหารงาน - การบริหารเงินงบประมาณ - การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล - การสง่เสรมิความ
โปรง่ใส 
2) มีการเผยแพร่ข้อมลูสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้ 
3) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับทีก่ าหนด 
4) ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏิบัตริาชการที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพงึพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบรหิารราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
 

ล าดับที่ 8 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบรหิารงานของผู้บริหาร
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดด้วยการจัดท าแผนปฏิบัตกิารปูองกันการทจุริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบ ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทจุริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี 
พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติ (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน นอกจากนี้ ยังได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนด
ตัวช้ีวัดและค่าเปูาหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมนิ ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 
คะแนนข้ึนไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมี
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 
85 คะแนนข้ึนไป ซึ่งได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
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นักการเมืองให้มเีจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สจุริต 
เห็นแกป่ระโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึง่ในการพัฒนาเพือ่น าไปสู่เปูาหมายดังกล่าว 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดเลง็เห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดบั
ท้องถ่ิน และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเป็นกลไกทีส่ าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือ
กันสร้างวัฒนธรรมสุจริต ยึดถือหรอืมีความมุ่งมั่นทีจ่ะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแกป่ระชาชนใน
ท้องถ่ิน มีการบรหิารให้เป็นไปตามหลกัการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกบัการต่อต้านการทุจริต
และการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลัก
คุณธรรมมาใช้ในการบรหิารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทจุริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อสง่เสรมิใหผู้้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานของผูบ้รหิาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปอูงกันการทจุริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปรง่ใส 
2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดสู่การรบัรู้ของสาธารณชน 
3) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปอูงกันการทจุริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) ผู้บรหิารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 55 คน 
2) ประชาชน 30 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มอี านาจ 
2) ก าหนดรปูแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
3) จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผูบ้รหิาร 
4) ผู้บรหิารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพือ่พัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัตกิารปูองกัน
การทจุริตฯ 
5) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรปูแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด 
6) จัดต้ังคณะท างานเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทจุริต 
7) จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
8) เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรปูแบบที่ก าหนด 
9) ผู้บรหิารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารปูองกันการทจุริต 
10) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปอูงกนัการทจุริต 
11) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทจุริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส 
2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผูบ้รหิาร เพือ่พัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส 
3) มีแผนปฏิบัติการปอูงกันการทจุริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนน
เพ็ด พ.ศ. 2566 - 2570 
ผลลัพธ์ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด มผีลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
 

ล าดับที่ 9 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบรหิารงบประมาณ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ
จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบรกิารสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะบริหารงานใหม้ี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดย
เปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสงัคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวทีจ่ะได้รบัประกอบกัน 
ดังนั้น เพื่อใหก้ารบรหิารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสุดแกป่ระชาชนในท้องถ่ิน จึงด าเนินโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อใหป้ระชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการจัดซือ้ – จัดจ้างได้ทุกโครงการและ
กิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
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1) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการจดัซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกจิกรรมต่างๆ ของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2) เพื่อเสรมิสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3) เพื่อปูองกันการทจุริตในองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพด็ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 42 คน 
2) ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 5,727 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
2) จัดเวทีรบัฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพฒันาและปรับปรุงการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณใหม้ีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 
3) รวบรวมข้อมลูแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
4) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพสัดุ ให้ประชาชนได้ทราบผ่าน
ทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ 
5) รวบรวมข้อมลูกระบวนการจัดหาพสัดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง - ประกาศการ
ก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรบังาน - ประกาศวัน 
เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลอืกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง - 
ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรบังาน 
6) น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ตามช่องทางการประชาสมัพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไรส้าย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
7) จัดให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพสัดุ การตรวจรบัพสัดุ เช่น 
สังเกตการณ์ ติดตามผลการด าเนินการในการจัดซือ้จัดจ้าง การจัดหาพสัดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 
8) ประชุมก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
9) รายงานผลการด าเนินการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนให้
ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 9.1) ผลการด าเนนิโครงการ 9.2) รายงานการก ากบัติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี 9.3) รายงานสรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตามวงรอบทีก่ฎหมาย/ระเบียบ
ก าหนด 9.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการจัดเวทีเพื่อรบัฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 1 ครั้ง 
2) มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการเงิน การคลงั และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
ผลลัพธ์ 
จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
หมายเหต ุ
จัดท ากจิกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการบรหิารงบประมาณ เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมลูเกี่ยวกับการ
ด าเนินการด้านงบประมาณผ่านทางเว็บไซดห์น่วยงาน ฯลฯ 
 

ล าดับที่ 10 
. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปรง่ใสในการบรหิารงานบุคคล 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้
ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้มีอ านาจและ
หน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน บรหิารกิจการในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มุง่หวังให้เกิดความคลอ่งตัว
ในการปฏิบัตริาชการ ประชาชนสามารถเข้ามามสี่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องน าหลกัการบรหิารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีนั้น ต้องก่อใหเ้กิด
ประโยชนส์ุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกจิของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
การขับเคลื่อนการพฒันางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิาน ซึ่งเป็นปจัจัยส าคัญในการพฒันางานใหม้ีคุณภาพ จะต้องมมีาตรฐานในการท างานที่เป็นรปูธรรม
ชัดเจน และมมีาตรการในการท างานทีโ่ปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพฒันาระบบบรหิารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปรง่ใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
ดังนั้น เพื่อเป็นการสง่เสริมการพฒันาคุณภาพการบรหิารงานบุคคลให้มปีระสทิธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการท างาน มีความโปรง่ใส และตรวจสอบการท างานได้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดจงึได้จัด
ให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคลข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบรหิารบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
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2) เพื่อให้การปฏิบัตงิานบุคลากรมีรปูแบบ ข้ันตอนการปฏิบตัิงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3) เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
4) เพื่อปรับปรงุกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มปีระสทิธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้า
มาท างาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 42 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) ผู้บรหิารก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลทีม่ีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
2) จัดประชุมหน่วยงานช้ีแจงบทบาทอ านาจและหน้าทีท่ี่ต้องปฏิบัติ 
3) จัดต้ังคณะท างานเสริมสร้างความโปรง่ใสในการบรหิารงานบุคคล 
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบรหิารงานของผูบ้รหิารและรวบรวมความเห็น
เสนอต่อผูบ้รหิาร 
5) คณะท างานพิจารณาก าหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น - มาตรการ
ปูองกันแนวทางการไดร้ับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผูบ้ังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ - 
มาตรการน าผลการประเมินความพงึพอใจของประชาชนในการใหบ้ริการมาใช้ในการเลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน 
ของบุคลากร - มาตรการการน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการเลือ่น
ข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร - มาตรการปูองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจเุข้ารับราชการ และ
แต่งตั้งให้เป็นพนักงาน - มาตรการเสริมสร้างความโปรง่ใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร เป็นต้น 
6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบรหิารงานบุคคล 
7) ด าเนินการตามมาตรการ 
8) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีมาตรการด าเนินงานด้านบรหิารงานบุคคลของหน่วยงาน จ านวน 1 มาตรการ 
ผลลัพธ์ 
1) ข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดลดลง 
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2) บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน) 
 
################################################################################ 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
################################################################################ 
 
 

ล าดับที่ 11 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
            องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดเห็นความส าคัญในการรับฟงัความคิดเห็น การตอบสนองเรือ่งราว
ร้องทกุข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมลูในการน ามาพฒันา ปรบัปรุงการด าเนินงานบริการ
สาธารณะและการบรหิารราชการของหน่วยงานใหเ้ป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้
จัดท ามาตรการจัดการเรือ่งราวร้องทุกข์/รอ้งเรียนข้ึน เพื่อก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งพฒันาปรับปรงุข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจง้ผลการด าเนินการเรื่องร้องทกุข์ และเรือ่งเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดใหม้ีการประชาสัมพันธ์เผยแพรก่ระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้
ประชาชนรบัทราบอย่างทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อก ากบัติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปญัหาความเดอืดร้อนใหแ้ก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และ
การแจง้ผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรือ่งเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดต้ังคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
เพื่อก ากบัติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ใหส้ามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากบัติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 3.1) การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนทั่วไป - ก าหนดให้มีการจัดต้ัง/ปรบัปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
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โนนเพ็ด - ก ากับติดตามใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสมัพันธ์เผยแพรก่ระบวนการร้องเรียน และ
ข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรงุข้ันตอน ช่องทางการรอ้งเรียน 
กระบวนการจัดการแก้ไขปญัหา ช่องทางการติดตามผล และการแจง้ผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่อง
เรียนต่างๆ - ก าหนดให้หน่วยงานที่รบัผิดชอบเรือ่งร้องเรียน/ร้องทกุข์ ด าเนินการแก้ไขข้อรอ้งเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องช้ีแจงให้ผูร้้องเรียนทราบ - 
ก าหนดใหห้น่วยงานทีร่ับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรอืความก้าวหน้าผลเรื่อง
ร้องเรียน ใหผู้้รอ้งเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรือ่งรอ้งเรียนให้ผูร้้องเรียนสามารถติดตามผลได้
ด้วยตนเอง 3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - จัดท า
คู่มือหรอืแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนทีเ่กี่ยวข้องกบัการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 
รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องรอ้งเรียน ส่วนงานที่รบัผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็น
ต้น - ก าหนดให้มเีจ้าหน้าที่/หน่วยงานผูร้ับผิดชอบอย่างชัดเจน - ก าหนดช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดย
แยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพือ่เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส - จัดท าข้อมูลสถิติเรือ่งร้องเรียน
การทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรือ่ง
ร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ 
4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรบัเรื่องร้องเรียน ร้องทกุข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรือ่งร้องเรียนการ
ทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรือ่งร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มปีระสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
5) ประกาศ/ประชาสมัพันธ์มาตรการจัดการเรือ่งราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
6) จัดท าฐานข้อมลูเรื่องร้องเรียน มกีารวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการปูองกัน และแก้ไขไม่ใหเ้กิด
ปัญหาในลักษณะเดมิขึ้นอีก 
7) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรียน พรอ้มระบปุญัหาอปุสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้
สาธารณชนทราบ 
8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนนิการตามมาตรการ 
9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
10) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องรอ้งเรียน พร้อมปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผูบ้รหิาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรือ่งราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานทีร่ับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทกุข์/ร้องเรียน และกระบวนการข้ันตอน
เรื่องร้องเรียน 
4) มีการแจง้ผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องรอ้งเรียน ให้ผูร้้องเรียนทราบ รวมทัง้มีช่องทางใน
การติดตามเรื่องร้องเรียนใหผู้้ร้องเรียนสามารถติดตามผลไดด้้วยตนเอง 
5) มีการก ากบัติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ให้สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนเกิดความพงึพอใจต่อการด าเนินการเรือ่งรอ้งทกุข/์ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 
 

ล าดับที ่12 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมสี่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางและเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาส
แสดงออกถงึศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วม
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลโนนเพ็ดด้วยการจัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟงัความคิดเห็นของ
ประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด โดยเฉพาะการด าเนิน
กิจการที่จะมผีลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพื่อน ามาเป็นข้อมลูการพัฒนา 
ปรับปรงุ จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมปีระสทิธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดแกป่ระชาชน
อย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกจิการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2) เพื่อรบัทราบปญัหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
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3) เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแกป้ัญหา และสง่เสรมิระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
4) เพื่อน ามาเป็นข้อมลูการพัฒนา ปรับปรงุ จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) เพื่อสง่เสรมิใหเ้กิดเครือข่ายภาคประชาสงัคม 
6) เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล ในพื้นที่องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 70 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 
2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วมประชุม
ประชาคม เพื่อก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถ่ินด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และสถานทีท่ี่
เหมาะสม สอดคล้องกบัวิถีชุมชน ไม่ช้ีน า และครอบคลุมจ านวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอภาค 
และเท่าเทียมกัน 
3) น าผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟงัความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรปูธรรม 
ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
4) ติดตามประเมินผลการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน เสนอผูบ้ริหาร และประกาศใหป้ระชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีการจัดประชุมเวทปีระชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทกุพื้นที่อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน 
ผลลัพธ์ 
1) ได้รับทราบปญัหาและความต้องการที่แทจ้รงิของประชาชนในแต่ละชุมชน 
2) เกิดเครอืข่ายภาคประชาชน 
3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถ่ิน 
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############################################################################### 

มิติที่ 4 การยกระดบักลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
################################################################################ 
 
 

ล าดับที่ 13 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ   
                     บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
              ปัญหาการทุจริตคอรร์ัปชันในประเทศไทยถือเปน็ปัญหาเรือ้รงัที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงและ
สลบัซบัซ้อนมากยิ่งข้ึนและสง่ผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกจิ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทกุภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกัถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรทีเ่อื้อต่อการทจุริตคอรร์ัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสือ่และรายงาน
ของทางราชการอยูเ่สมอ ซึ่งได้สง่ผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรทัธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่างยิง่ ส่งผลให้ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรร์ัปชันมผีลในเชิงลบ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด มีนโยบายใช้หลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบรหิารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชน
สามารถเสนอเรือ่งร้องเรียน แจง้เบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ด าเนินการจัดท า
มาตรการจัดใหม้ีระบบและช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนน
เพ็ด 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้มรีะบบ/ช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียนที่มปีระสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากรและ
ประชาชน 
2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็น
ธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกบัการทจุริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยูบ่นหน้าเว็บไซต์
หลักขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพือ่เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ)และจัดให้มี
ช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมกีารรายงานผลการด าเนินการหรอืความก้าวหน้าเรื่อง
ร้องเรียนให้ผูร้้องเรียนทราบ 
2) ด าเนินการใหม้ีเจ้าหน้าทีท่ี่รบัผิดชอบด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
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บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัตริาชการตามอ านาจหน้าทีโ่ดยมิชอบ 
3) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรอ้งเรียนการทุจริตใหบุ้คลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
4) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมลูเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน บนเว็บไซตห์ลกัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5) รายงานผลการด าเนินการใหผู้้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีระบบและช่องทางการรับเรือ่งร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส าหรบั ผู้ร้องเรียน 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พจิารณาจากจ านวน
ข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 

ล าดับที่ 14 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
            ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกทีส่ าคัญและเปน็เครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลงัประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรปูของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบญัชี หนังสอืสัง่การ 
และหนงัสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบญัชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ทีท่างราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 
นอกเหนอืจากด้านการเงินและบญัชีในหน่วยงาน จึงไมส่ามารถสะทอ้นภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มปีระสทิธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลมุทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไมส่ัมฤทธ์ิผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไมเ่หมาะสม การมอบหมายการปฏิบัตงิานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
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หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบรหิารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดข้ึน และพฒันาใหร้ะบบ การ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกบั
การปฏิบัตงิานในหน่วยงาน จงึได้ก าหนดกจิกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าใหก้ารใช้ทรพัยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานทีซ่้ าซ้อนหรือไมจ่ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ทีอ่าจมีขึ้น 
2) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแกผู่บ้รหิารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3) เพื่อใหบุ้คลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4) เพื่อให้การควบคุมภายในของระบุช่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทัง้ยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรบัได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัตงิานและการจัดงานของหนว่ยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 42 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑป์ฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ข้อ 5 
2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑป์ฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย (1) การรับรองว่า
การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตทิี่กระทรวงการคลังก าหนด 
(หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3) (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน : ปค.4) (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของ
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดต้ังหน่วยงาน (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) (4) ความเห็นของผู้
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกบัการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน (รายงานการสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
4) น าผลการประเมินไปปรับปรงุงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพมากข้ึน 
5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในใหส้าธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อ
สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑป์ฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 
2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรงุงานให้มีประสิทธิภาพในการปอูงกันการทจุริต โดย
กิจกรรมการควบคุมภายในรอ้ยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
ผลลัพธ์ 
1) ระดับความพึงพอใจของผู้ทีเ่กี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 ใน
ระดับมาก) 
2) การเผยแพรร่ายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนไดท้ราบ สง่ผลให้การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความโปร่งใส 
3) การทุจริตองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดลดลงร้อยละ 5 
 

ล าดับที่ 15 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปัจจุบันปญัหาการทจุริตคอรร์ัปชันในประเทศไทยถือเป็นปญัหาเรื้อรังที่นบัวันย่ิงจะทวีความ รุนแรงและ
สลบัซบัซ้อนมากยิ่งข้ึนและสง่ผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกจิ สังคมและการเมือง เนื่องจาก เกิดข้ึนทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรทีเ่อื้อต่อการทจุริตคอรร์ัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสือ่และรายงาน
ของทางราชการอยูเ่สมอ ซึ่งได้สง่ผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรทัธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่างยิง่ ส่งผลให้ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยเรื่อง การทจุริตคอร์รปัชันมีผลในเชิงลบ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบรหิารงานสง่เสรมิให้ภาค
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชน
สามารถเสนอเรือ่งร้องเรียน แจง้เบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการ
จัดการในกรณีได้ทราบ หรอืรบัแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทจุริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
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3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็น
ธรรม 
2) เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและปูองกันการทจุริตของหน่วยงาน 
3) เพื่อสง่เสรมิใหบุ้คลากรของหน่วยงานปฏิบัตงิานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 42 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าที่รบัผิดชอบด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมเีรือ่งรอ้งเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัตริาชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
2) ก าหนดกระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการร้องเรียน 
3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการรอ้งเรียนใหบุ้คลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
4) ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5) ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระท าผดิการทจุริต 
6) ก าหนดช่องทางการติดตามเรือ่งรอ้งเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนใหผู้้รอ้งเรียนทราบ 
7) ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทจุริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
8) จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนทีเ่กีย่วข้องกับเรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และประกาศเผยแพร่ใหบุ้คลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
9) จัดประชุมให้ความรูเ้จ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบเรือ่งร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปญัหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รบัจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรง่ใสและเป็นธรรม 
10) จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องรอ้งเรียนการทจุริต(i30) 
11) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
 



  

 
95 

 

 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทจุริต 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พจิารณาจากจ านวน
ข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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ประจ าปีงบประมาณ 2569  
################################################################################ 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจรติ 
################################################################################ 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
                     ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัตงิาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการบรหิารงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บรหิารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน เพื่อให้การ
บรหิารงาน และปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัตเิกิดประโยชน์สงูสุดต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อใหบุ้คลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องในการบรหิารงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบ้รหิาร และสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ให้มีความพร้อมในองค์ความรูเ้กี่ยวกบั
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบรหิารราชการ 
3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบรหิารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเครง่ครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสทิธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าโครงการ/แผนงานและขออนุมัติด าเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บรหิาร 
2) ก าหนดกรอบเนือ้หาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องส าหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องส าหรับบุคลากร ผูบ้รหิารและ
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสงัคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมาย
ข่าว เป็นต้น 
4) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
5) รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรบับุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ินผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไมน่้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ราย
ไตรมาส) 
2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน มีองค์ความรูด้้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัตหิน้าที่และบรหิารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกีารบรหิารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเครง่ครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสทิธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 

ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ "ส่งเสรมิการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                                  โนนเพ็ด" 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบล
โนนเพ็ด โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมปีระสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดข้ันตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแหง่การกระท า นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหห้รือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชนส์่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรน าแนวทางการ
ด าเนินการดังกล่าวมาปรบัใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
          ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นทีเ่ช่ือถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ



  

 
98 

 

บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดจึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสรมิการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด” ข้ึน เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดบัน าไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแหง่ผลประโยชนห์รือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเป็นเครือ่งมอืก ากบัความประพฤติของข้าราชการใหม้ีความโปรง่ใส มีมาตรฐานในการปฏิบัตงิานที่
ชัดเจนและเป็นสากล 
2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทัง้ในระดบัองค์กร ระดบับุคคลและเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3) เพื่อท าใหเ้กิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิม่ความนา่เช่ือถือ เกิดความมั่นใจแกผู่้รบับริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสีย 
4) เพื่อใหเ้กิดพันธะผกูพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดบั โดยใหฝุ้ายบรหิารใช้อ านาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรบัผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผูบ้ังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม 
ตามล าดับ 
5) เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทัง้
เสริมสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบัติงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มอี านาจ 
2) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน 
3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามแนวทางและรปูแบบที่ก าหนด 
4) ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทกุคนพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบทีก่ าหนด 
5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนใหม้ีส่วน
ร่วมรบัรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑม์าตรฐานความโปรง่ใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมลู
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรปูแบบที่ก าหนด) 
6) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
7) รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
2) คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลกูจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 
คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัตงิานขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม
ผล) 
 

ล าดับที่ 3 
 

. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมผีลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนสง่ผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหนง่ การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไมรู่้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไมเ่จตนาหรอืหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสบืต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่าน้ีเป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลบัตัดสินใจปฏิบัตหิน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
          ดังนั้น องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดจึงได้ด าเนนิโครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด เพือ่ปูองกันการทจุริตในการปฏิบตัิราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนกังานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเกี่ยวกบัการปูองกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
พนักงานของช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 42 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดต้ังคณะท างาน/มอบหมายผู้รบัผิดชอบ เพื่อวิเคราะหค์วามเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด
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ผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหนง่ต่างๆ 
2) ปรับปรงุข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพือ่ปูองกันผลประโยชน์ทบัซ้อน และจัดท าร่างคู่มอื/
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3) จัดเวทีเพือ่รบัฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพื่อพฒันาและปรบัปรุงแนวทางการ
ด าเนินการเพื่อปอูงกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4) ปรับปรงุข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพือ่ปูองกันผลประโยชน์ทบัซ้อนตามข้อเสนอแนะที่ได้
จากเวทรีับฟงัความคิดเห็นฯ และจัดท าคู่มอื/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
5) จัดประชุมเพื่อให้ความรูเ้รื่องผลประโยชน์ทบัซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปอูงกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัตงิานเพือ่ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน และ
สาธารณะชนให้รบัทราบ 
7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) พนักงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 80 
ของจ านวนพนักงานฯ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 
2) มีคู่มือ/แนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทบัซอ้น จ านวน 1 ชุด 
3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปอูงกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง (เช่น 
เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสมัพันธ์หน่วยงาน หนงัสอืเวียน) 
ผลลัพธ์ 
พนักงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ล าดับที่ 4 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
            แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุง่เน้นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต สง่เสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐใหม้ีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
           ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดจงึได้ก าหนดด าเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทจุริตข้ึน เพื่อให้บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีความรู้ความเข้าใจในการตอ่ต้าน
การทจุริต สอดส่องเฝูาระวังไม่ให้เกิดการกระท าการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะน าไปสูก่ารเป็น
องค์กรที่ปลอดทจุริตในทีสุ่ด 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเสรมิสร้างองค์ความรู้ด้านการตอ่ต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ข้าราชการ
ฝุายประจ า ลกูจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
2) เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป เฝูา
ระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทจุริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าโครงการและขออนุมัติต่อผูม้ีอ านาจ 
2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ก าหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมลู/องค์ความรูเ้กี่ยวข้องกบัการปลกูจิตส านึกด้านการตอ่ต้านการทุจริต 
4) น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรปูแบบที่ก าหนด (เช่น แผนพับ จดหมายข่าว วีดิ
ทัศน์ ปูายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเครง่ครัด ตามแนวทางและช่องทางที่ก าหนด 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ข้อมลู/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทจุริตจ านวนอย่างน้อย 5 เรื่องข้ึนไป 
2) คณะผู้บรหิารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป มีความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
ผลลัพธ์ 
คณะผู้บรหิารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป เฝูาระวังการ
ทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

 
################################################################################# 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
################################################################################# 

ล าดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
           แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดใหก้ารพฒันาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มเีจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สจุริต 
เห็นแกป่ระโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึง่ในการพัฒนาเพือ่น าไปสู่เปูาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
          อีกทั้งแผนการปฏิรปูประเทศ ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการปูองปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ใหห้ัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บงัคับบญัชา 
มีมาตรการเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรบัผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในระดบัท้องถ่ินเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบรหิารราชการใหเ้กิดประโยชนส์ุขแก่ประชาชนใน
ท้องถ่ิน มีการบรหิารให้เป็นไปตามหลกัการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกบัการต่อต้านการทุจริต
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบรหิารงานเพื่อปูองกันการทจุริตเป็นอย่าง
ยิ่ง จึงได้เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันการทุจรติโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพื่อ
หลีกเลี่ยงการกระท าอันอาจมผีลตอ่ดุลพินจิ หรอืการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่ การเลือกปฏิบัติ 
หรือก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ทบัซอ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเสรมิสร้างวัฒนธรรมในการปูองกันการทจุริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2) เพื่อแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บรหิารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรขององค์การบรหิารส่วน
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ต าบลโนนเพ็ดมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และบุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) ผู้บรหิารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให”้ 
2) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
3) ผู้บรหิารประกาศใช้ NO Gift Policy 
4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3  
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บรหิารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดด าเนินการตาม
แนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ) 
ผลลัพธ์ 
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่มเีรื่องรอ้งเรียนเรื่อง
สินบน 
 

ล าดับที่ 6 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารแก่ประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัตใิห้รัฐตอ้งจัดการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวาง
ในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อทีป่ระชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สทิธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมสีิทธิได้รู้ข้อมลูข่าวสารของราชการ 
ดังนั้น เพื่อใหก้ารด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด จงึได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมลูข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรบัปรุงข้อมลูข่าวสาร
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ให้ครบถ้วน และเป็นปจัจบุัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แกป่ระชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปจัจบุัน 
2) เพื่อมหีน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
3) เพื่อจัดแสดงข้อมลูการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหนา้ที่ต่อสาธารณชน 
4) เพิ่มช่องทางใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัตงิานของระบุช่ือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 42 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดต้ังคณะท างานปรบัปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมลูข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อด าเนินการให้มกีารเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสารของทางราชการ 
2) แต่งตั้งเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
3) จัดต้ังหน่วยประชาสมัพันธ์ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทัง้มีการ
แสดงข้อมลูการด าเนินงานตามบทบาทภารกจิอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่น ๆ 
5) จัดท าข้อมลูแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเพื่อเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บรหิารงานบุคคล การบรหิารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการทีก่ฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับทีก่ าหนดแกป่ระชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจรงิ 
6) จัดให้มีช่องทางการสือ่สารเพือ่อ านวยความสะดวกให้แกป่ระชาชนผูร้ับบริการ ที่จะติดต่อสอบถามหรือขอ
ข้อมูล หรือรบัฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น - มีหมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะที่มเีจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ เพือ่อ านวยความ
สะดวกให้แกป่ระชาชนผูร้ับบรกิารทีจ่ะติดต่อสอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น - มีช่องทางการสื่อสารใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดต้ังศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น การประชุมรับฟงัความคิดเห็น สือ่
สังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 
7) ปรับปรงุระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ 
Call Center 
8) จัดให้มบีริการอินเตอรเ์น็ตส าหรบัใหบ้ริการประชาชนทั่วไป 
9) จัดท ารายงานผลสถิตผิู้มารบับริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรปุผลเสนอผู้บริหาร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีจ านวนช่องทางการประชาสมัพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
2) มีการปรับปรงุและพัฒนาข้อมลูข่าวสารของศูนย์ข้อมลูข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดใหม้ีข้อมลู
ที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บรกิารศูนย์ข้อมลูข่าวสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบส ารวจความพึง
พอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมลูข่าวสาร) 
 
 

ล าดับที่ 7 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบรกิารสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และ
การใช้จ่ายเงินและการบรหิารงานต่างๆ ตามภารกจิและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์การบรหิารส่วน
ต าบลโนนเพ็ดจะบริหารงานใหม้ีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแกป่ระชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สจุริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาล 
ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบรหิารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดได้ จึงไดจ้ัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการ
ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบงัคับทีก่ าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบรหิารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้มกีารเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้ เช่น ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบรหิารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง 
ฯลฯ 
2) เพื่อก ากบัติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับทีก่ าหนด 
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3) เพื่อก ากบัติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏิบัติ
ราชการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
4) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปรง่ใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ส านัก กอง ส่วน ฝุายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 42 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดต้ังคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมลูสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2) ประชุมคณะท างานฯ 2.1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพือ่ก ากับติดตามหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องใหเ้ผยแพร่
ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มกีารเผยแพร่ข้อมลูทีเ่ป็น
ประโยชน์กบัสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสื่อออนไลน์รปูแบบอื่น 
ๆ และช่องทางทีห่ลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของหน่วยงาน ข้อมลูผูบ้รหิาร อ านาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพฒันาหน่วยงาน ข้อมลูการติดต่อ 
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง ข่าวประชาสมัพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครอืข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปรีอบ 6 
เดือน รายงานการก ากบัติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มอืหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐาน
การใหบ้ริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ E – Service 
2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงานการก ากบัติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากบัติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรอืแผนการจัดหาพสัดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการจัดหาพสัดุรายเดือน 2.1.4) การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล หลกัเกณฑก์ารบรหิารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2.1.5) การสง่เสริมความโปรง่ใส ได้แก่ การ
จัดการเรื่องรอ้งเรียนการทจุริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2.2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากบั
ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และ
สถานที่ใหบ้ริการอย่างชัดเจน เพือ่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ และก ากบัติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมลูสาธารณะของระบุช่ือ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหผู้้บริหารทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะที่เป็นประโยชน์กบัสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและสือ่ออนไลนร์ูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ - ข้อมูลพื้นฐาน - 
การบริหารงาน - การบริหารเงินงบประมาณ - การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล - การสง่เสรมิความ
โปรง่ใส 
2) มีการเผยแพร่ข้อมลูสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้ 
3) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับทีก่ าหนด 
4) ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏิบัตริาชการที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพงึพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบรหิารราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
 

ล าดับที่ 8 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบรหิารงานของผู้บริหาร
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดด้วยการจัดท าแผนปฏิบัตกิารปูองกันการทจุริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบ ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทจุริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี 
พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติ (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน นอกจากนี้ ยังได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนด
ตัวช้ีวัดและค่าเปูาหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมนิ ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 
คะแนนข้ึนไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมี
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 
85 คะแนนข้ึนไป ซึ่งได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
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นักการเมืองให้มเีจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สจุริต 
เห็นแกป่ระโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึง่ในการพัฒนาเพือ่น าไปสู่เปูาหมายดังกล่าว 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดเลง็เห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดบั
ท้องถ่ิน และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเป็นกลไกทีส่ าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือ
กันสร้างวัฒนธรรมสุจริต ยึดถือหรอืมีความมุ่งมั่นทีจ่ะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแกป่ระชาชนใน
ท้องถ่ิน มีการบรหิารให้เป็นไปตามหลกัการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกบัการต่อต้านการทุจริต
และการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลัก
คุณธรรมมาใช้ในการบรหิารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทจุริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อสง่เสรมิใหผู้้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานของผูบ้รหิาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปอูงกันการทจุริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปรง่ใส 
2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดสู่การรบัรู้ของสาธารณชน 
3) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปอูงกันการทจุริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) ผู้บรหิารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 55 คน 
2) ประชาชน 30 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มอี านาจ 
2) ก าหนดรปูแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
3) จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผูบ้รหิาร 
4) ผู้บรหิารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพือ่พัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัตกิารปูองกัน
การทจุริตฯ 
5) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรปูแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด 
6) จัดต้ังคณะท างานเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทจุริต 
7) จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
8) เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรปูแบบที่ก าหนด 
9) ผู้บรหิารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารปูองกันการทจุริต 
10) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปอูงกนัการทจุริต 
11) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทจุริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส 
2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผูบ้รหิาร เพือ่พัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส 
3) มีแผนปฏิบัติการปอูงกันการทจุริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนน
เพ็ด พ.ศ. 2566 - 2570 
ผลลัพธ์ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด มผีลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
 

ล าดับที่ 9 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบรหิารงบประมาณ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ
จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบรกิารสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะบริหารงานใหม้ี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดย
เปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสงัคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวทีจ่ะได้รบัประกอบกัน 
ดังนั้น เพื่อใหก้ารบรหิารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสุดแกป่ระชาชนในท้องถ่ิน จึงด าเนินโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อใหป้ระชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการจัดซือ้ – จัดจ้างได้ทุกโครงการและ
กิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 



  

 
110 

 

1) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการจดัซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกจิกรรมต่างๆ ของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2) เพื่อเสรมิสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3) เพื่อปูองกันการทจุริตในองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพด็ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 42 คน 
2) ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 5,727 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
2) จัดเวทีรบัฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพฒันาและปรับปรุงการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณใหม้ีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 
3) รวบรวมข้อมลูแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
4) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพสัดุ ให้ประชาชนได้ทราบผ่าน
ทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ 
5) รวบรวมข้อมลูกระบวนการจัดหาพสัดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง - ประกาศการ
ก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรบังาน - ประกาศวัน 
เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลอืกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง - 
ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรบังาน 
6) น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ตามช่องทางการประชาสมัพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไรส้าย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
7) จัดให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพสัดุ การตรวจรบัพสัดุ เช่น 
สังเกตการณ์ ติดตามผลการด าเนินการในการจัดซือ้จัดจ้าง การจัดหาพสัดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 
8) ประชุมก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
9) รายงานผลการด าเนินการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนให้
ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 9.1) ผลการด าเนนิโครงการ 9.2) รายงานการก ากบัติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี 9.3) รายงานสรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตามวงรอบทีก่ฎหมาย/ระเบียบ
ก าหนด 9.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการจัดเวทีเพื่อรบัฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 1 ครั้ง 
2) มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการเงิน การคลงั และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
ผลลัพธ์ 
จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
หมายเหต ุ
จัดท ากจิกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการบรหิารงบประมาณ เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมลูเกี่ยวกับการ
ด าเนินการด้านงบประมาณผ่านทางเว็บไซดห์น่วยงาน ฯลฯ 
 

ล าดับที่ 10 
. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปรง่ใสในการบรหิารงานบุคคล 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้
ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้มีอ านาจและ
หน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน บรหิารกิจการในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มุง่หวังให้เกิดความคลอ่งตัว
ในการปฏิบัตริาชการ ประชาชนสามารถเข้ามามสี่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องน าหลกัการบรหิารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีนั้น ต้องก่อใหเ้กิด
ประโยชนส์ุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกจิของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
การขับเคลื่อนการพฒันางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิาน ซึ่งเป็นปจัจัยส าคัญในการพฒันางานใหม้ีคุณภาพ จะต้องมมีาตรฐานในการท างานที่เป็นรปูธรรม
ชัดเจน และมมีาตรการในการท างานทีโ่ปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพฒันาระบบบรหิารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปรง่ใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
ดังนั้น เพื่อเป็นการสง่เสริมการพฒันาคุณภาพการบรหิารงานบุคคลให้มปีระสทิธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการท างาน มีความโปรง่ใส และตรวจสอบการท างานได้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดจงึได้จัด
ให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคลข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบรหิารบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
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2) เพื่อให้การปฏิบัตงิานบุคลากรมีรปูแบบ ข้ันตอนการปฏิบตัิงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3) เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
4) เพื่อปรับปรงุกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มปีระสทิธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้า
มาท างาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 42 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) ผู้บรหิารก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลทีม่ีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
2) จัดประชุมหน่วยงานช้ีแจงบทบาทอ านาจและหน้าทีท่ี่ต้องปฏิบัติ 
3) จัดต้ังคณะท างานเสริมสร้างความโปรง่ใสในการบรหิารงานบุคคล 
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบรหิารงานของผูบ้รหิารและรวบรวมความเห็น
เสนอต่อผูบ้รหิาร 
5) คณะท างานพิจารณาก าหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น - มาตรการ
ปูองกันแนวทางการไดร้ับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผูบ้ังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ - 
มาตรการน าผลการประเมินความพงึพอใจของประชาชนในการใหบ้ริการมาใช้ในการเลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน 
ของบุคลากร - มาตรการการน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการเลือ่น
ข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร - มาตรการปูองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจเุข้ารับราชการ และ
แต่งตั้งให้เป็นพนักงาน - มาตรการเสริมสร้างความโปรง่ใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร เป็นต้น 
6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบรหิารงานบุคคล 
7) ด าเนินการตามมาตรการ 
8) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีมาตรการด าเนินงานด้านบรหิารงานบุคคลของหน่วยงาน จ านวน 1 มาตรการ 
ผลลัพธ์ 
1) ข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดลดลง 
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2) บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน) 
 
################################################################################ 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
################################################################################ 
 
 

ล าดับที่ 11 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
            องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดเห็นความส าคัญในการรับฟงัความคิดเห็น การตอบสนองเรือ่งราว
ร้องทกุข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมลูในการน ามาพฒันา ปรบัปรุงการด าเนินงานบริการ
สาธารณะและการบรหิารราชการของหน่วยงานใหเ้ป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้
จัดท ามาตรการจัดการเรือ่งราวร้องทุกข์/รอ้งเรียนข้ึน เพื่อก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งพฒันาปรับปรงุข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจง้ผลการด าเนินการเรื่องร้องทกุข์ และเรือ่งเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดใหม้ีการประชาสัมพันธ์เผยแพรก่ระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้
ประชาชนรบัทราบอย่างทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อก ากบัติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปญัหาความเดอืดร้อนใหแ้ก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และ
การแจง้ผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรือ่งเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดต้ังคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
เพื่อก ากบัติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ใหส้ามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากบัติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 3.1) การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนทั่วไป - ก าหนดให้มีการจัดต้ัง/ปรบัปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
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โนนเพ็ด - ก ากับติดตามใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสมัพันธ์เผยแพรก่ระบวนการร้องเรียน และ
ข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรงุข้ันตอน ช่องทางการรอ้งเรียน 
กระบวนการจัดการแก้ไขปญัหา ช่องทางการติดตามผล และการแจง้ผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่อง
เรียนต่างๆ - ก าหนดให้หน่วยงานที่รบัผิดชอบเรือ่งร้องเรียน/ร้องทกุข์ ด าเนินการแก้ไขข้อรอ้งเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องช้ีแจงให้ผูร้้องเรียนทราบ - 
ก าหนดใหห้น่วยงานทีร่ับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรอืความก้าวหน้าผลเรื่อง
ร้องเรียน ใหผู้้รอ้งเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรือ่งรอ้งเรียนให้ผูร้้องเรียนสามารถติดตามผลได้
ด้วยตนเอง 3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - จัดท า
คู่มือหรอืแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนทีเ่กี่ยวข้องกบัการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 
รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องรอ้งเรียน ส่วนงานที่รบัผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็น
ต้น - ก าหนดให้มเีจ้าหน้าที่/หน่วยงานผูร้ับผิดชอบอย่างชัดเจน - ก าหนดช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดย
แยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพือ่เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส - จัดท าข้อมูลสถิติเรือ่งร้องเรียน
การทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรือ่ง
ร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ 
4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรบัเรื่องร้องเรียน ร้องทกุข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรือ่งร้องเรียนการ
ทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรือ่งร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มปีระสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
5) ประกาศ/ประชาสมัพันธ์มาตรการจัดการเรือ่งราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
6) จัดท าฐานข้อมลูเรื่องร้องเรียน มกีารวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการปูองกัน และแก้ไขไม่ใหเ้กิด
ปัญหาในลักษณะเดมิขึ้นอีก 
7) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรียน พรอ้มระบปุญัหาอปุสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้
สาธารณชนทราบ 
8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนนิการตามมาตรการ 
9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
10) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องรอ้งเรียน พร้อมปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผูบ้รหิาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรือ่งราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานทีร่ับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทกุข์/ร้องเรียน และกระบวนการข้ันตอน
เรื่องร้องเรียน 
4) มีการแจง้ผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องรอ้งเรียน ให้ผูร้้องเรียนทราบ รวมทัง้มีช่องทางใน
การติดตามเรื่องร้องเรียนใหผู้้ร้องเรียนสามารถติดตามผลไดด้้วยตนเอง 
5) มีการก ากบัติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ให้สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนเกิดความพงึพอใจต่อการด าเนินการเรือ่งรอ้งทกุข/์ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 
 

ล าดับที ่12 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมสี่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางและเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาส
แสดงออกถงึศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วม
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลโนนเพ็ดด้วยการจัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟงัความคิดเห็นของ
ประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด โดยเฉพาะการด าเนิน
กิจการที่จะมผีลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพื่อน ามาเป็นข้อมลูการพัฒนา 
ปรับปรงุ จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมปีระสทิธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดแกป่ระชาชน
อย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกจิการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2) เพื่อรบัทราบปญัหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
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3) เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแกป้ัญหา และสง่เสรมิระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
4) เพื่อน ามาเป็นข้อมลูการพัฒนา ปรับปรงุ จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) เพื่อสง่เสรมิใหเ้กิดเครือข่ายภาคประชาสงัคม 
6) เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล ในพื้นที่องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 70 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 
2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วมประชุม
ประชาคม เพื่อก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถ่ินด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และสถานทีท่ี่
เหมาะสม สอดคล้องกบัวิถีชุมชน ไม่ช้ีน า และครอบคลุมจ านวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอภาค 
และเท่าเทียมกัน 
3) น าผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟงัความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรปูธรรม 
ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
4) ติดตามประเมินผลการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน เสนอผูบ้ริหาร และประกาศใหป้ระชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีการจัดประชุมเวทปีระชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทกุพื้นที่อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน 
ผลลัพธ์ 
1) ได้รับทราบปญัหาและความต้องการที่แทจ้รงิของประชาชนในแต่ละชุมชน 
2) เกิดเครอืข่ายภาคประชาชน 
3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถ่ิน 
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############################################################################### 

มิติที่ 4 การยกระดบักลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
################################################################################ 
 
 

ล าดับที่ 13 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ   
                     บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
              ปัญหาการทุจริตคอรร์ัปชันในประเทศไทยถือเปน็ปัญหาเรือ้รงัที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงและ
สลบัซบัซ้อนมากยิ่งข้ึนและสง่ผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกจิ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทกุภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกัถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรทีเ่อื้อต่อการทจุริตคอรร์ัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสือ่และรายงาน
ของทางราชการอยูเ่สมอ ซึ่งได้สง่ผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรทัธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่างยิง่ ส่งผลให้ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรร์ัปชันมผีลในเชิงลบ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด มีนโยบายใช้หลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบรหิารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชน
สามารถเสนอเรือ่งร้องเรียน แจง้เบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ด าเนินการจัดท า
มาตรการจัดใหม้ีระบบและช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนน
เพ็ด 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้มรีะบบ/ช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียนที่มปีระสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากรและ
ประชาชน 
2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็น
ธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกบัการทจุริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยูบ่นหน้าเว็บไซต์
หลักขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพือ่เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ)และจัดให้มี
ช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมกีารรายงานผลการด าเนินการหรอืความก้าวหน้าเรื่อง
ร้องเรียนให้ผูร้้องเรียนทราบ 
2) ด าเนินการใหม้ีเจ้าหน้าทีท่ี่รบัผิดชอบด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
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บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัตริาชการตามอ านาจหน้าทีโ่ดยมิชอบ 
3) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรอ้งเรียนการทุจริตใหบุ้คลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
4) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมลูเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน บนเว็บไซตห์ลกัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5) รายงานผลการด าเนินการใหผู้้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีระบบและช่องทางการรับเรือ่งร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส าหรบั ผู้ร้องเรียน 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พจิารณาจากจ านวน
ข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 

ล าดับที่ 14 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
            ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกทีส่ าคัญและเปน็เครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลงัประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรปูของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบญัชี หนังสอืสัง่การ 
และหนงัสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบญัชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ทีท่างราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 
นอกเหนอืจากด้านการเงินและบญัชีในหน่วยงาน จึงไมส่ามารถสะทอ้นภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มปีระสทิธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลมุทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไมส่ัมฤทธ์ิผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไมเ่หมาะสม การมอบหมายการปฏิบัตงิานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
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หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบรหิารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดข้ึน และพฒันาใหร้ะบบ การ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกบั
การปฏิบัตงิานในหน่วยงาน จงึได้ก าหนดกจิกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าใหก้ารใช้ทรพัยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานทีซ่้ าซ้อนหรือไมจ่ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ทีอ่าจมีขึ้น 
2) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแกผู่บ้รหิารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3) เพื่อใหบุ้คลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4) เพื่อให้การควบคุมภายในของระบุช่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทัง้ยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรบัได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัตงิานและการจัดงานของหนว่ยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 42 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑป์ฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ข้อ 5 
2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑป์ฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย (1) การรับรองว่า
การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตทิี่กระทรวงการคลังก าหนด 
(หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3) (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน : ปค.4) (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของ
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดต้ังหน่วยงาน (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) (4) ความเห็นของผู้
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกบัการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน (รายงานการสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
4) น าผลการประเมินไปปรับปรงุงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพมากข้ึน 
5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในใหส้าธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อ
สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑป์ฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 
2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรงุงานให้มีประสิทธิภาพในการปอูงกันการทจุริต โดย
กิจกรรมการควบคุมภายในรอ้ยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
ผลลัพธ์ 
1) ระดับความพึงพอใจของผู้ทีเ่กี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 ใน
ระดับมาก) 
2) การเผยแพรร่ายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนไดท้ราบ สง่ผลให้การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความโปร่งใส 
3) การทุจริตองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดลดลงร้อยละ 5 
 

ล าดับที่ 15 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปัจจุบันปญัหาการทจุริตคอรร์ัปชันในประเทศไทยถือเป็นปญัหาเรื้อรังที่นบัวันย่ิงจะทวีความ รุนแรงและ
สลบัซบัซ้อนมากยิ่งข้ึนและสง่ผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกจิ สังคมและการเมือง เนื่องจาก เกิดข้ึนทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรทีเ่อื้อต่อการทจุริตคอรร์ัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสือ่และรายงาน
ของทางราชการอยูเ่สมอ ซึ่งได้สง่ผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรทัธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่างยิง่ ส่งผลให้ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยเรื่อง การทจุริตคอร์รปัชันมีผลในเชิงลบ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบรหิารงานสง่เสรมิให้ภาค
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชน
สามารถเสนอเรือ่งร้องเรียน แจง้เบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการ
จัดการในกรณีได้ทราบ หรอืรบัแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทจุริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
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3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็น
ธรรม 
2) เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและปูองกันการทจุริตของหน่วยงาน 
3) เพื่อสง่เสรมิใหบุ้คลากรของหน่วยงานปฏิบัตงิานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 42 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าที่รบัผิดชอบด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมเีรือ่งรอ้งเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัตริาชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
2) ก าหนดกระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการร้องเรียน 
3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการรอ้งเรียนใหบุ้คลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
4) ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5) ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระท าผดิการทจุริต 
6) ก าหนดช่องทางการติดตามเรือ่งรอ้งเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนใหผู้้รอ้งเรียนทราบ 
7) ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทจุริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
8) จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนทีเ่กีย่วข้องกับเรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และประกาศเผยแพร่ใหบุ้คลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
9) จัดประชุมให้ความรูเ้จ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบเรือ่งร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปญัหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รบัจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรง่ใสและเป็นธรรม 
10) จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องรอ้งเรียนการทจุริต(i30) 
11) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
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ผลผลิต 
มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทจุริต 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พจิารณาจากจ านวน
ข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
123 

 

ประจ าปีงบประมาณ 2570  
################################################################################ 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจรติ 
################################################################################ 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
                     ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัตงิาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการบรหิารงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บรหิารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน เพื่อให้การ
บรหิารงาน และปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัตเิกิดประโยชน์สงูสุดต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อใหบุ้คลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องในการบรหิารงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบ้รหิาร และสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ให้มีความพร้อมในองค์ความรูเ้กี่ยวกบั
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบรหิารราชการ 
3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบรหิารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเครง่ครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสทิธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าโครงการ/แผนงานและขออนุมัติด าเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บรหิาร 
2) ก าหนดกรอบเนือ้หาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องส าหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องส าหรับบุคลากร ผูบ้รหิารและ
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสงัคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมาย
ข่าว เป็นต้น 
4) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
5) รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรบับุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ินผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไมน่้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ราย
ไตรมาส) 
2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน มีองค์ความรูด้้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัตหิน้าที่และบรหิารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกีารบรหิารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเครง่ครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสทิธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 

ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ "ส่งเสรมิการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                                  โนนเพ็ด" 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบล
โนนเพ็ด โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมปีระสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดข้ันตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแหง่การกระท า นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหห้รือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชนส์่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรน าแนวทางการ
ด าเนินการดังกล่าวมาปรบัใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
          ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นทีเ่ช่ือถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
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บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดจึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสรมิการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด” ข้ึน เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดบัน าไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแหง่ผลประโยชนห์รือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเป็นเครือ่งมอืก ากบัความประพฤติของข้าราชการใหม้ีความโปรง่ใส มีมาตรฐานในการปฏิบัตงิานที่
ชัดเจนและเป็นสากล 
2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทัง้ในระดบัองค์กร ระดบับุคคลและเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3) เพื่อท าใหเ้กิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิม่ความนา่เช่ือถือ เกิดความมั่นใจแกผู่้รบับริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสีย 
4) เพื่อใหเ้กิดพันธะผกูพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดบั โดยใหฝุ้ายบรหิารใช้อ านาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรบัผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผูบ้ังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม 
ตามล าดับ 
5) เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทัง้
เสริมสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบัติงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มอี านาจ 
2) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน 
3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามแนวทางและรปูแบบที่ก าหนด 
4) ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทกุคนพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบทีก่ าหนด 
5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนใหม้ีส่วน
ร่วมรบัรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑม์าตรฐานความโปรง่ใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมลู
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรปูแบบที่ก าหนด) 
6) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
7) รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
2) คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลกูจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 
คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัตงิานขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม
ผล) 
 

ล าดับที่ 3 
 

. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมผีลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนสง่ผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหนง่ การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไมรู่้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไมเ่จตนาหรอืหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสบืต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่าน้ีเป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลบัตัดสินใจปฏิบัตหิน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
          ดังนั้น องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดจึงได้ด าเนนิโครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด เพือ่ปูองกันการทจุริตในการปฏิบตัิราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนกังานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเกี่ยวกบัการปูองกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
พนักงานของช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 42 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดต้ังคณะท างาน/มอบหมายผู้รบัผิดชอบ เพื่อวิเคราะหค์วามเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด
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ผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหนง่ต่างๆ 
2) ปรับปรงุข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพือ่ปูองกันผลประโยชน์ทบัซ้อน และจัดท าร่างคู่มอื/
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3) จัดเวทีเพือ่รบัฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพื่อพฒันาและปรบัปรุงแนวทางการ
ด าเนินการเพื่อปอูงกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4) ปรับปรงุข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพือ่ปูองกันผลประโยชน์ทบัซ้อนตามข้อเสนอแนะที่ได้
จากเวทรีับฟงัความคิดเห็นฯ และจัดท าคู่มอื/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
5) จัดประชุมเพื่อให้ความรูเ้รื่องผลประโยชน์ทบัซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปอูงกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัตงิานเพือ่ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน และ
สาธารณะชนให้รบัทราบ 
7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) พนักงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 80 
ของจ านวนพนักงานฯ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 
2) มีคู่มือ/แนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทบัซอ้น จ านวน 1 ชุด 
3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปอูงกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง (เช่น 
เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสมัพันธ์หน่วยงาน หนงัสอืเวียน) 
ผลลัพธ์ 
พนักงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ล าดับที่ 4 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
            แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุง่เน้นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต สง่เสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐใหม้ีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต 
           ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดจงึได้ก าหนดด าเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทจุริตข้ึน เพื่อให้บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีความรู้ความเข้าใจในการตอ่ต้าน
การทจุริต สอดส่องเฝูาระวังไม่ให้เกิดการกระท าการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะน าไปสูก่ารเป็น
องค์กรที่ปลอดทจุริตในทีสุ่ด 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเสรมิสร้างองค์ความรู้ด้านการตอ่ต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ข้าราชการ
ฝุายประจ า ลกูจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
2) เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป เฝูา
ระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทจุริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าโครงการและขออนุมัติต่อผูม้ีอ านาจ 
2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ก าหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมลู/องค์ความรูเ้กี่ยวข้องกบัการปลกูจิตส านึกด้านการตอ่ต้านการทุจริต 
4) น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรปูแบบที่ก าหนด (เช่น แผนพับ จดหมายข่าว วีดิ
ทัศน์ ปูายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเครง่ครัด ตามแนวทางและช่องทางที่ก าหนด 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ข้อมลู/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทจุริตจ านวนอย่างน้อย 5 เรื่องข้ึนไป 
2) คณะผู้บรหิารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป มีความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
ผลลัพธ์ 
คณะผู้บรหิารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป เฝูาระวังการ
ทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

 
################################################################################# 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
################################################################################# 

ล าดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
           แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดใหก้ารพฒันาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มเีจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สจุริต 
เห็นแกป่ระโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึง่ในการพัฒนาเพือ่น าไปสู่เปูาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
          อีกทั้งแผนการปฏิรปูประเทศ ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการปูองปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ใหห้ัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บงัคับบญัชา 
มีมาตรการเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรบัผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในระดบัท้องถ่ินเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบรหิารราชการใหเ้กิดประโยชนส์ุขแก่ประชาชนใน
ท้องถ่ิน มีการบรหิารให้เป็นไปตามหลกัการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกบัการต่อต้านการทุจริต
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบรหิารงานเพื่อปูองกันการทจุริตเป็นอย่าง
ยิ่ง จึงได้เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันการทุจรติโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพื่อ
หลีกเลี่ยงการกระท าอันอาจมผีลตอ่ดุลพินจิ หรอืการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่ การเลือกปฏิบัติ 
หรือก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ทบัซอ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเสรมิสร้างวัฒนธรรมในการปูองกันการทจุริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2) เพื่อแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บรหิารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรขององค์การบรหิารส่วน
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ต าบลโนนเพ็ดมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และบุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) ผู้บรหิารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให”้ 
2) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
3) ผู้บรหิารประกาศใช้ NO Gift Policy 
4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3  
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บรหิารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดด าเนินการตาม
แนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ) 
ผลลัพธ์ 
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่มเีรื่องรอ้งเรียนเรื่อง
สินบน 
 

ล าดับที่ 6 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารแก่ประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัตใิห้รัฐตอ้งจัดการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวาง
ในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อทีป่ระชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สทิธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมสีิทธิได้รู้ข้อมลูข่าวสารของราชการ 
ดังนั้น เพื่อใหก้ารด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด จงึได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมลูข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรบัปรุงข้อมลูข่าวสาร



  

 
131 

 

ให้ครบถ้วน และเป็นปจัจบุัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แกป่ระชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปจัจบุัน 
2) เพื่อมหีน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
3) เพื่อจัดแสดงข้อมลูการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหนา้ที่ต่อสาธารณชน 
4) เพิ่มช่องทางใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัตงิานของระบุช่ือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 42 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดต้ังคณะท างานปรบัปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมลูข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อด าเนินการให้มกีารเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสารของทางราชการ 
2) แต่งตั้งเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
3) จัดต้ังหน่วยประชาสมัพันธ์ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทัง้มีการ
แสดงข้อมลูการด าเนินงานตามบทบาทภารกจิอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่น ๆ 
5) จัดท าข้อมลูแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเพื่อเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บรหิารงานบุคคล การบรหิารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการทีก่ฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับทีก่ าหนดแกป่ระชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจรงิ 
6) จัดให้มีช่องทางการสือ่สารเพือ่อ านวยความสะดวกให้แกป่ระชาชนผูร้ับบริการ ที่จะติดต่อสอบถามหรือขอ
ข้อมูล หรือรบัฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น - มีหมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะที่มเีจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ เพือ่อ านวยความ
สะดวกให้แกป่ระชาชนผูร้ับบรกิารทีจ่ะติดต่อสอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น - มีช่องทางการสื่อสารใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดต้ังศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น การประชุมรับฟงัความคิดเห็น สือ่
สังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 
7) ปรับปรงุระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ 
Call Center 
8) จัดให้มบีริการอินเตอรเ์น็ตส าหรบัใหบ้ริการประชาชนทั่วไป 
9) จัดท ารายงานผลสถิตผิู้มารบับริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรปุผลเสนอผู้บริหาร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีจ านวนช่องทางการประชาสมัพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
2) มีการปรับปรงุและพัฒนาข้อมลูข่าวสารของศูนย์ข้อมลูข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดใหม้ีข้อมลู
ที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บรกิารศูนย์ข้อมลูข่าวสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบส ารวจความพึง
พอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมลูข่าวสาร) 
 
 

ล าดับที่ 7 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบรกิารสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และ
การใช้จ่ายเงินและการบรหิารงานต่างๆ ตามภารกจิและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์การบรหิารส่วน
ต าบลโนนเพ็ดจะบริหารงานใหม้ีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแกป่ระชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สจุริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาล 
ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบรหิารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดได้ จึงไดจ้ัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการ
ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบงัคับทีก่ าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบรหิารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้มกีารเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้ เช่น ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบรหิารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง 
ฯลฯ 
2) เพื่อก ากบัติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับทีก่ าหนด 
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3) เพื่อก ากบัติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏิบัติ
ราชการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
4) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปรง่ใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ส านัก กอง ส่วน ฝุายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 42 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดต้ังคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมลูสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2) ประชุมคณะท างานฯ 2.1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพือ่ก ากับติดตามหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องใหเ้ผยแพร่
ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มกีารเผยแพร่ข้อมลูทีเ่ป็น
ประโยชน์กบัสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสื่อออนไลน์รปูแบบอื่น 
ๆ และช่องทางทีห่ลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของหน่วยงาน ข้อมลูผูบ้รหิาร อ านาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพฒันาหน่วยงาน ข้อมลูการติดต่อ 
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง ข่าวประชาสมัพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครอืข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปรีอบ 6 
เดือน รายงานการก ากบัติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มอืหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐาน
การใหบ้ริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ E – Service 
2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงานการก ากบัติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากบัติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรอืแผนการจัดหาพสัดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการจัดหาพสัดุรายเดือน 2.1.4) การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล หลกัเกณฑก์ารบรหิารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2.1.5) การสง่เสริมความโปรง่ใส ได้แก่ การ
จัดการเรื่องรอ้งเรียนการทจุริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2.2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากบั
ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และ
สถานที่ใหบ้ริการอย่างชัดเจน เพือ่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ และก ากบัติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมลูสาธารณะของระบุช่ือ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหผู้้บริหารทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะที่เป็นประโยชน์กบัสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและสือ่ออนไลนร์ูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ - ข้อมูลพื้นฐาน - 
การบริหารงาน - การบริหารเงินงบประมาณ - การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล - การสง่เสรมิความ
โปรง่ใส 
2) มีการเผยแพร่ข้อมลูสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้ 
3) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับทีก่ าหนด 
4) ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏิบัตริาชการที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพงึพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบรหิารราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
 

ล าดับที่ 8 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบรหิารงานของผู้บริหาร
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดด้วยการจัดท าแผนปฏิบัตกิารปูองกันการทจุริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบ ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทจุริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี 
พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติ (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน นอกจากนี้ ยังได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนด
ตัวช้ีวัดและค่าเปูาหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมนิ ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 
คะแนนข้ึนไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมี
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 
85 คะแนนข้ึนไป ซึ่งได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
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นักการเมืองให้มเีจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สจุริต 
เห็นแกป่ระโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึง่ในการพัฒนาเพือ่น าไปสู่เปูาหมายดังกล่าว 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดเลง็เห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดบั
ท้องถ่ิน และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเป็นกลไกทีส่ าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือ
กันสร้างวัฒนธรรมสุจริต ยึดถือหรอืมีความมุ่งมั่นทีจ่ะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแกป่ระชาชนใน
ท้องถ่ิน มีการบรหิารให้เป็นไปตามหลกัการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกบัการต่อต้านการทุจริต
และการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลัก
คุณธรรมมาใช้ในการบรหิารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทจุริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อสง่เสรมิใหผู้้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานของผูบ้รหิาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปอูงกันการทจุริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปรง่ใส 
2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดสู่การรบัรู้ของสาธารณชน 
3) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปอูงกันการทจุริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนเพ็ด 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) ผู้บรหิารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 55 คน 
2) ประชาชน 30 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มอี านาจ 
2) ก าหนดรปูแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
3) จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผูบ้รหิาร 
4) ผู้บรหิารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพือ่พัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัตกิารปูองกัน
การทจุริตฯ 
5) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรปูแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด 
6) จัดต้ังคณะท างานเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทจุริต 
7) จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
8) เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรปูแบบที่ก าหนด 
9) ผู้บรหิารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารปูองกันการทจุริต 
10) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปอูงกนัการทจุริต 
11) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทจุริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส 
2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผูบ้รหิาร เพือ่พัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส 
3) มีแผนปฏิบัติการปอูงกันการทจุริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนน
เพ็ด พ.ศ. 2566 - 2570 
ผลลัพธ์ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด มผีลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
 

ล าดับที่ 9 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบรหิารงบประมาณ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ
จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบรกิารสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะบริหารงานใหม้ี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดย
เปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสงัคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวทีจ่ะได้รบัประกอบกัน 
ดังนั้น เพื่อใหก้ารบรหิารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสุดแกป่ระชาชนในท้องถ่ิน จึงด าเนินโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อใหป้ระชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการจัดซือ้ – จัดจ้างได้ทุกโครงการและ
กิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
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1) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการจดัซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกจิกรรมต่างๆ ของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2) เพื่อเสรมิสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3) เพื่อปูองกันการทจุริตในองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพด็ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 42 คน 
2) ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 5,727 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
2) จัดเวทีรบัฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพฒันาและปรับปรุงการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณใหม้ีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 
3) รวบรวมข้อมลูแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
4) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพสัดุ ให้ประชาชนได้ทราบผ่าน
ทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ 
5) รวบรวมข้อมลูกระบวนการจัดหาพสัดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง - ประกาศการ
ก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรบังาน - ประกาศวัน 
เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลอืกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง - 
ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรบังาน 
6) น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ตามช่องทางการประชาสมัพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไรส้าย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
7) จัดให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพสัดุ การตรวจรบัพสัดุ เช่น 
สังเกตการณ์ ติดตามผลการด าเนินการในการจัดซือ้จัดจ้าง การจัดหาพสัดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 
8) ประชุมก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
9) รายงานผลการด าเนินการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนให้
ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 9.1) ผลการด าเนนิโครงการ 9.2) รายงานการก ากบัติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี 9.3) รายงานสรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตามวงรอบทีก่ฎหมาย/ระเบียบ
ก าหนด 9.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการจัดเวทีเพื่อรบัฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 1 ครั้ง 
2) มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการเงิน การคลงั และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
ผลลัพธ์ 
จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
หมายเหต ุ
จัดท ากจิกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการบรหิารงบประมาณ เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมลูเกี่ยวกับการ
ด าเนินการด้านงบประมาณผ่านทางเว็บไซดห์น่วยงาน ฯลฯ 
 

ล าดับที่ 10 
. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปรง่ใสในการบรหิารงานบุคคล 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้
ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้มีอ านาจและ
หน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน บรหิารกิจการในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มุง่หวังให้เกิดความคลอ่งตัว
ในการปฏิบัตริาชการ ประชาชนสามารถเข้ามามสี่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องน าหลกัการบรหิารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีนั้น ต้องก่อใหเ้กิด
ประโยชนส์ุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกจิของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
การขับเคลื่อนการพฒันางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิาน ซึ่งเป็นปจัจัยส าคัญในการพฒันางานใหม้ีคุณภาพ จะต้องมมีาตรฐานในการท างานที่เป็นรปูธรรม
ชัดเจน และมมีาตรการในการท างานทีโ่ปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพฒันาระบบบรหิารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปรง่ใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
ดังนั้น เพื่อเป็นการสง่เสริมการพฒันาคุณภาพการบรหิารงานบุคคลให้มปีระสทิธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการท างาน มีความโปรง่ใส และตรวจสอบการท างานได้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดจงึได้จัด
ให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคลข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบรหิารบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
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2) เพื่อให้การปฏิบัตงิานบุคลากรมีรปูแบบ ข้ันตอนการปฏิบตัิงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3) เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
4) เพื่อปรับปรงุกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มปีระสทิธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้า
มาท างาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 42 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) ผู้บรหิารก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลทีม่ีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
2) จัดประชุมหน่วยงานช้ีแจงบทบาทอ านาจและหน้าทีท่ี่ต้องปฏิบัติ 
3) จัดต้ังคณะท างานเสริมสร้างความโปรง่ใสในการบรหิารงานบุคคล 
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบรหิารงานของผูบ้รหิารและรวบรวมความเห็น
เสนอต่อผูบ้รหิาร 
5) คณะท างานพิจารณาก าหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น - มาตรการ
ปูองกันแนวทางการไดร้ับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผูบ้ังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ - 
มาตรการน าผลการประเมินความพงึพอใจของประชาชนในการใหบ้ริการมาใช้ในการเลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน 
ของบุคลากร - มาตรการการน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการเลือ่น
ข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร - มาตรการปูองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจเุข้ารับราชการ และ
แต่งตั้งให้เป็นพนักงาน - มาตรการเสริมสร้างความโปรง่ใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร เป็นต้น 
6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบรหิารงานบุคคล 
7) ด าเนินการตามมาตรการ 
8) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีมาตรการด าเนินงานด้านบรหิารงานบุคคลของหน่วยงาน จ านวน 1 มาตรการ 
ผลลัพธ์ 
1) ข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดลดลง 
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2) บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน) 
 
################################################################################ 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
################################################################################ 
 
 

ล าดับที่ 11 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
            องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดเห็นความส าคัญในการรับฟงัความคิดเห็น การตอบสนองเรือ่งราว
ร้องทกุข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมลูในการน ามาพฒันา ปรบัปรุงการด าเนินงานบริการ
สาธารณะและการบรหิารราชการของหน่วยงานใหเ้ป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้
จัดท ามาตรการจัดการเรือ่งราวร้องทุกข์/รอ้งเรียนข้ึน เพื่อก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งพฒันาปรับปรงุข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจง้ผลการด าเนินการเรื่องร้องทกุข์ และเรือ่งเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดใหม้ีการประชาสัมพันธ์เผยแพรก่ระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้
ประชาชนรบัทราบอย่างทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อก ากบัติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปญัหาความเดอืดร้อนใหแ้ก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และ
การแจง้ผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรือ่งเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดต้ังคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
เพื่อก ากบัติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ใหส้ามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากบัติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 3.1) การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนทั่วไป - ก าหนดให้มีการจัดต้ัง/ปรบัปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
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โนนเพ็ด - ก ากับติดตามใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสมัพันธ์เผยแพรก่ระบวนการร้องเรียน และ
ข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรงุข้ันตอน ช่องทางการรอ้งเรียน 
กระบวนการจัดการแก้ไขปญัหา ช่องทางการติดตามผล และการแจง้ผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่อง
เรียนต่างๆ - ก าหนดให้หน่วยงานที่รบัผิดชอบเรือ่งร้องเรียน/ร้องทกุข์ ด าเนินการแก้ไขข้อรอ้งเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องช้ีแจงให้ผูร้้องเรียนทราบ - 
ก าหนดใหห้น่วยงานทีร่ับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรอืความก้าวหน้าผลเรื่อง
ร้องเรียน ใหผู้้รอ้งเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรือ่งรอ้งเรียนให้ผูร้้องเรียนสามารถติดตามผลได้
ด้วยตนเอง 3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - จัดท า
คู่มือหรอืแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนทีเ่กี่ยวข้องกบัการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 
รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องรอ้งเรียน ส่วนงานที่รบัผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็น
ต้น - ก าหนดให้มเีจ้าหน้าที่/หน่วยงานผูร้ับผิดชอบอย่างชัดเจน - ก าหนดช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดย
แยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพือ่เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส - จัดท าข้อมูลสถิติเรือ่งร้องเรียน
การทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรือ่ง
ร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ 
4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรบัเรื่องร้องเรียน ร้องทกุข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรือ่งร้องเรียนการ
ทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรือ่งร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มปีระสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
5) ประกาศ/ประชาสมัพันธ์มาตรการจัดการเรือ่งราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
6) จัดท าฐานข้อมลูเรื่องร้องเรียน มกีารวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการปูองกัน และแก้ไขไม่ใหเ้กิด
ปัญหาในลักษณะเดมิขึ้นอีก 
7) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรียน พรอ้มระบปุญัหาอปุสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้
สาธารณชนทราบ 
8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนนิการตามมาตรการ 
9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
10) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องรอ้งเรียน พร้อมปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผูบ้รหิาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรือ่งราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานทีร่ับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทกุข์/ร้องเรียน และกระบวนการข้ันตอน
เรื่องร้องเรียน 
4) มีการแจง้ผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องรอ้งเรียน ให้ผูร้้องเรียนทราบ รวมทัง้มีช่องทางใน
การติดตามเรื่องร้องเรียนใหผู้้ร้องเรียนสามารถติดตามผลไดด้้วยตนเอง 
5) มีการก ากบัติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ให้สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนเกิดความพงึพอใจต่อการด าเนินการเรือ่งรอ้งทกุข/์ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 
 

ล าดับที ่12 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมสี่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางและเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาส
แสดงออกถงึศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วม
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลโนนเพ็ดด้วยการจัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟงัความคิดเห็นของ
ประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด โดยเฉพาะการด าเนิน
กิจการที่จะมผีลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพื่อน ามาเป็นข้อมลูการพัฒนา 
ปรับปรงุ จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมปีระสทิธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดแกป่ระชาชน
อย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกจิการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2) เพื่อรบัทราบปญัหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
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3) เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแกป้ัญหา และสง่เสรมิระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
4) เพื่อน ามาเป็นข้อมลูการพัฒนา ปรับปรงุ จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) เพื่อสง่เสรมิใหเ้กิดเครือข่ายภาคประชาสงัคม 
6) เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล ในพื้นที่องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 70 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 
2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วมประชุม
ประชาคม เพื่อก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถ่ินด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และสถานทีท่ี่
เหมาะสม สอดคล้องกบัวิถีชุมชน ไม่ช้ีน า และครอบคลุมจ านวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอภาค 
และเท่าเทียมกัน 
3) น าผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟงัความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรปูธรรม 
ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
4) ติดตามประเมินผลการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน เสนอผูบ้ริหาร และประกาศใหป้ระชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีการจัดประชุมเวทปีระชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทกุพื้นที่อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน 
ผลลัพธ์ 
1) ได้รับทราบปญัหาและความต้องการที่แทจ้รงิของประชาชนในแต่ละชุมชน 
2) เกิดเครอืข่ายภาคประชาชน 
3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถ่ิน 
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############################################################################### 

มิติที่ 4 การยกระดบักลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
################################################################################ 
 
 

ล าดับที่ 13 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ   
                     บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
              ปัญหาการทุจริตคอรร์ัปชันในประเทศไทยถือเปน็ปัญหาเรือ้รงัที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงและ
สลบัซบัซ้อนมากยิ่งข้ึนและสง่ผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกจิ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทกุภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกัถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรทีเ่อื้อต่อการทจุริตคอรร์ัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสือ่และรายงาน
ของทางราชการอยูเ่สมอ ซึ่งได้สง่ผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรทัธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่างยิง่ ส่งผลให้ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรร์ัปชันมผีลในเชิงลบ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด มีนโยบายใช้หลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบรหิารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชน
สามารถเสนอเรือ่งร้องเรียน แจง้เบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ด าเนินการจัดท า
มาตรการจัดใหม้ีระบบและช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนน
เพ็ด 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้มรีะบบ/ช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียนที่มปีระสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากรและ
ประชาชน 
2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็น
ธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 55 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกบัการทจุริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยูบ่นหน้าเว็บไซต์
หลักขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพือ่เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ)และจัดให้มี
ช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมกีารรายงานผลการด าเนินการหรอืความก้าวหน้าเรื่อง
ร้องเรียนให้ผูร้้องเรียนทราบ 
2) ด าเนินการใหม้ีเจ้าหน้าทีท่ี่รบัผิดชอบด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
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บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัตริาชการตามอ านาจหน้าทีโ่ดยมิชอบ 
3) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรอ้งเรียนการทุจริตใหบุ้คลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
4) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมลูเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน บนเว็บไซตห์ลกัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5) รายงานผลการด าเนินการใหผู้้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีระบบและช่องทางการรับเรือ่งร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส าหรบั ผู้ร้องเรียน 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พจิารณาจากจ านวน
ข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 

ล าดับที่ 14 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
            ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกทีส่ าคัญและเปน็เครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลงัประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรปูของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบญัชี หนังสอืสัง่การ 
และหนงัสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบญัชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ทีท่างราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 
นอกเหนอืจากด้านการเงินและบญัชีในหน่วยงาน จึงไมส่ามารถสะทอ้นภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มปีระสทิธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลมุทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไมส่ัมฤทธ์ิผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไมเ่หมาะสม การมอบหมายการปฏิบัตงิานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล



  

 
146 

 

หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบรหิารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดข้ึน และพฒันาใหร้ะบบ การ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกบั
การปฏิบัตงิานในหน่วยงาน จงึได้ก าหนดกจิกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าใหก้ารใช้ทรพัยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานทีซ่้ าซ้อนหรือไมจ่ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ทีอ่าจมีขึ้น 
2) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแกผู่บ้รหิารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3) เพื่อใหบุ้คลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4) เพื่อให้การควบคุมภายในของระบุช่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทัง้ยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรบัได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัตงิานและการจัดงานของหนว่ยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 42 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑป์ฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ข้อ 5 
2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑป์ฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย (1) การรับรองว่า
การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตทิี่กระทรวงการคลังก าหนด 
(หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3) (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน : ปค.4) (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของ
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดต้ังหน่วยงาน (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) (4) ความเห็นของผู้
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกบัการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน (รายงานการสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
4) น าผลการประเมินไปปรับปรงุงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพมากข้ึน 
5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในใหส้าธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อ
สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑป์ฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 
2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรงุงานให้มีประสิทธิภาพในการปอูงกันการทจุริต โดย
กิจกรรมการควบคุมภายในรอ้ยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
ผลลัพธ์ 
1) ระดับความพึงพอใจของผู้ทีเ่กี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 ใน
ระดับมาก) 
2) การเผยแพรร่ายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนไดท้ราบ สง่ผลให้การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความโปร่งใส 
3) การทุจริตองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดลดลงร้อยละ 5 
 

ล าดับที่ 15 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปัจจุบันปญัหาการทจุริตคอรร์ัปชันในประเทศไทยถือเป็นปญัหาเรื้อรังที่นบัวันย่ิงจะทวีความ รุนแรงและ
สลบัซบัซ้อนมากยิ่งข้ึนและสง่ผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกจิ สังคมและการเมือง เนื่องจาก เกิดข้ึนทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรทีเ่อื้อต่อการทจุริตคอรร์ัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสือ่และรายงาน
ของทางราชการอยูเ่สมอ ซึ่งได้สง่ผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรทัธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่างยิง่ ส่งผลให้ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยเรื่อง การทจุริตคอร์รปัชันมีผลในเชิงลบ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบรหิารงานสง่เสรมิให้ภาค
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชน
สามารถเสนอเรือ่งร้องเรียน แจง้เบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการ
จัดการในกรณีได้ทราบ หรอืรบัแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทจุริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
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3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็น
ธรรม 
2) เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและปูองกันการทจุริตของหน่วยงาน 
3) เพื่อสง่เสรมิใหบุ้คลากรของหน่วยงานปฏิบัตงิานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 42 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าที่รบัผิดชอบด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมเีรือ่งรอ้งเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัตริาชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
2) ก าหนดกระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการร้องเรียน 
3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการรอ้งเรียนใหบุ้คลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
4) ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5) ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระท าผดิการทจุริต 
6) ก าหนดช่องทางการติดตามเรือ่งรอ้งเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนใหผู้้รอ้งเรียนทราบ 
7) ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทจุริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
8) จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนทีเ่กีย่วข้องกับเรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และประกาศเผยแพร่ใหบุ้คลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
9) จัดประชุมให้ความรูเ้จ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบเรือ่งร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปญัหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รบัจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรง่ใสและเป็นธรรม 
10) จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องรอ้งเรียนการทจุริต(i30) 
11) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทจุริต 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พจิารณาจากจ านวน
ข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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