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คำนำ 

 
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ด ี
และเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่งการเป็นองค์กรภาครัฐ สร้างความ
เชื่อมั่นและศรัทธาให้กับประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป นั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 ได้มีมติ 
เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 - 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานและ 
ให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โนนยอ  จึงได้ขยายกรอบระยะเวลาเป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุม
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วย โดยใช้โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในแต่ละ
มิติและประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ขององค์การ
บริหารส่วนตำโนนยอจะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งใน การขับเคลื่อนเจตจำนงและนโยบายการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต เพ่ือเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 
 
1.1 การวเิคราะห์ความเสีย่งในการเกดิการทจุรติในองค์กร 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร  โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน บุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่า การควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบัน  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  การทุจริตในระดับท้องถิ่นพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัว
ของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่  การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แม้ว่าโดยหลักการ
แล้วการกระจายอำนาจ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น  แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้น
เช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำแนกเป็น  7  ประเภท  ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริต ที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาค
ส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปจัจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได ้ดังนี้ 
1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เขม้แข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้
เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก ่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่  การผูกขาดใน
โครงการกอ่สร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
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5) การไดร้ับคา่ตอบแทนที่ไมเ่หมาะสม รายไดไ้มเ่พียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปจัจยัหนึ่งที่ทำ
ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ทำให้เจ้าหน้าทีต้่อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิ้เศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแกต่ัวมากยิ่งขึ้น มองแตป่ระโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตเป็น    
ยกยอ่งคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไมเ่กรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
1.2 หลกัการและเหตผุล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงชองชาติ เป็นปัญหาลำดับ
ต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่า เป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจรติคอร์รัปชั่น และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัด
อันดับดังนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลก ที่จัดโดยองค์กร
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า ผลคะแนนประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก เป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซีย
รองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 
คะแนน จากปี 2558 ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้ เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต        
พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทย 
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical 
Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกู ลกัน 
โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงิน
และมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝัง   
รากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับ
ปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กล่าวข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
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 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช่อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี     
พ.ศ.2560 จนถึง ปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่   
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่ วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น    
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1   สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3   สกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที ่5   ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที ่6   ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมใน
การปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตระยะที่ 3       
(พ.ศ.2560-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2559-2561) เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อัน
จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง 
 
1.3 วตัถปุระสงค์ของการจดัทำแผน 
 1. เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอรวมถึงประชาชนในพื้นท่ี 
 3. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
 4. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
 5. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนยอ 
 
 
 
 



 

๔ 
 

1.4 เปา้หมาย 
 1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอรวมถึง
ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ 
 3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
 4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
โนนยอ ที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
1.5 ประโยชนข์องการจดัทำแผน 
 1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอสามารถบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ ประจำป ีพ.ศ. 2565 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง  จงัหวดันครราชสมีา 
 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ป ี2565 หมายเหต ุ
งบประมาณ(บาท) 

1.  การสรา้ง
สงัคมทีไ่มท่น
ต่อการทจุรติ 

1.1การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมอืงฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝา่ย
ประจำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธภิาพของ
บุคลากรส่วนท้องถิ่น 
 
๒. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบตัิงานตาม
ประมวลจริยธรรม” 
 
๓. โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

150,000 
 
 
- 
 
- 
 
 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ 
พ.ศ.2565 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

1.2การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1.โครงการสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทจุริต 
 
 
 

- ไม่ใช้งบประมาณ 
 

1.3 การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 
 

๑. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
เยาวชนและประชาชน 

30,000 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ 
พ.ศ.2565 

 

รวม ๕ โครงการ 180,000  

 
2.การบริหาร
ราชการเพือ่
ปอ้งกนัการ
ทจุรติ 

 
2.1 แสดงเจตจำนง
ทางการชุมพวงในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

 
1.กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
 
 
 

 
- 
 
 

 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

 
 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

๑.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล (ถือปฏิบตัิ  ตาม
ระเบียบ) 
 
๒. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดา้น
การจัดซื้อจัดจ้าง 
 
๓.โครงการสำรวจความพงึพอใจของ
ประชาชน 

- 
 
 
 
- 
 
 

25,000 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ 
พ.ศ.2565 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ป ี2565 หมายเหต ุ
งบประมาณ(บาท) 

2.การบริหาร
ราชการเพือ่
ปอ้งกนัการทจุรติ 
(ตอ่) 

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อำนาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมือง 
ที่ดี 
 

1.มาตรการยกระดับการปฏิบตัหิน้าที่ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 
2.มาตรการมอบอำนาจ อนุมตัิ อนุญาต  
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏบิตัิราชการ 

- 
 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดำเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบตัิตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

1.กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มคีุณธรรม 
 
2.กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลทีช่่วยเหลือ
กิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
 

- 
 

 
- 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรบั
แจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 

1.การจัดทำบนัทึกข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 
 
2.โครงการจัดทำแผนปฏิบตัิการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 
3.มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
 

- 
 
 
- 
 

 
- 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

รวม ๑๑ โครงการ 25,000  
3. การสง่เสริม
บทบาทและการมี
สว่นรว่มของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหนา้ที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกข้ันตอน 

1.โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนยอ 
 
 

- 
 
 
 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

๗ 
 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ป ี2565 หมายเหต ุ
งบประมาณ(บาท) 

3. การสง่เสริม
บทบาทและการมี
สว่นรว่มของภาค
ประชาชน (ตอ่) 

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

1. มาตรการ จัดการเรือ่งราวร้องทุกข์/
ร้องเรียน  
 

- 
 
 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านหรือ
ตำบล 
 
2. มาตรการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการ 
 
3. กิจกรรมประเมินผลการปฏบิัติราชการ  
 

10,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

รวม ๕ โครงการ 10,000  
 
4. การเสรมิสรา้ง
และปรบัปรงุกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏบิตัริาชการ
ขององค์กร
ปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

 
4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายใน ตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกำหนด 

 
1. โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำป ี
 
 
2. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
 

 
- 
 
 
 
- 

 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิ 
หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางทีส่ามารถ
ดำเนินการได ้

1. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคล  
 
 
2.กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
บริหารงบประมาณ การรับ-จา่ยเงิน  
 
 
3.กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีสว่นร่วมใน
การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจดัซื้อจัดจ้าง 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ป ี2565 หมายเหต ุ
งบประมาณ(บาท) 

4. การเสรมิสรา้ง
และปรบัปรงุกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏบิตัริาชการ
ขององค์กร
ปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ (ตอ่) 

4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

1.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

- 
 
 
 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

4.4 เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคสว่น
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

1.กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
 
 
 

- 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

 
 

 
รวม ๗ โครงการ 0  

รวมทัง้สิน้ ๒๘ โครงการ 215,000  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙ 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
มิตทิี ่1 การสรา้งสงัคมที่ไมท่นตอ่การทจุริต 

 
1.1 การสรา้งจติสำนกึและความตระหนกัแกบุ่คลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สรา้งจติสำนกึและความตระหนกัในการปฏบิตัริาชการตามอำนาจหนา้ทีใ่หบ้ังเกดิประโยชนส์ขุแก่
ประชาชนในทอ้งถิน่ 
 ชือ่โครงการ : โครงการอบรมเพิ่มประสทิธภิาพของบคุลากรส่วนทอ้งถิน่ 
๑. หลกัการและเหตผุล 
  ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
กำหนดให้การบริหารราชการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถกำหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่รัฐบาลต้องการปฏิรูประบบราชการ  ปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์วัฒนธรรม  ค่านิยมของระบบราชการให้ยึดผลลัพธ์เพ่ือประชาชนและปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานใน
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพให้มากยิ่งข้ึน  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด       
มีการดำเนินงานที่คุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  ประกอบกับมติที่ประชุมนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตพ้ืนที่อำเภอชุมพวง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕64  มีความประสงค์ให้จัดทำโครงการ
ประชุมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อำเภอชุมพวง  จังหวัด
นครราชสีมา  ประจำปี ๒๕65  องค์การบรหิารส่วนตำบลโนนยอ  จึงได้จัดทำโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.  วตัถปุระสงค์ 
  ๒.๑  เพื่อสร้างความรักสามัคคี  ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานร่วมกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน  และส่วนราชการ  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  ๒.๒  เพื่อให้เกิดเวทีพบปะ แลกเปลี่ยน  และแสดงความคิดเห็นร่วมกันอันจะนำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๒.๓  เพื่อเพ่ิมศกัยภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถนำไปสนองตอบต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ 
๓.  กลุ่มเปา้หมาย 
  ๓.๒  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ปลัด อปท.      จำนวน   ๕   คน 
  ๓.๓  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.โนนยอ           จำนวน   ๑๐   คน 
  ๓.๓  พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง            จำนวน   2๓  คน 
          รวมทั้งสิน้           จำนวน  3๘  คน 
๔. ระยะเวลาดำเนินการ  และสถานที่ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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๕.  วธิกีารดำเนนิการ 
  ๕.๑  ประสานขอความร่วมมือจากอำเภอชุมพวง  ทำหนังสือเชิญ อบต. เข้าร่วมโครงการ 
  ๕.๒  ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของโครงการเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการสนับสนุนและเข้าร่วมประชุมตามโครงการ 
  ๕.๓  ประสานขอความร่วมมือจากอำเภอชุมพวง  ในการประสานส่วนราชการที่เก่ียวข้องนำข้อ
ราชการเร่งด่วนและสำคัญ เพื่อชี้แจงในที่ประชุมทราบเพ่ือนำไปปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
  ๕.๔  เชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน  ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกท่าน  หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ
และข้าราชการ/พนักงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมโครงการเพื่อแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นให้เกิดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา 
และแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยขอความร่วมมือจากอำเภอชุมพวงดำเนินการ 
  ๕.๕  ให้ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมฯ ซักถามปัญหา/อุปสรรค ในการปฏิบัติราชการ 

๖.  งบประมาณดำเนนิการ 

  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  ตั้งไว้ 150,000 บาท 
๗.  หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ 

  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ   

๘.  ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
  ๘.๑  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ  สามารถบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๘.๒  การพัฒนาและแก้ไขปัญหาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น   

๘.๓  เกิดเวทีการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง  และส่วนราชการใน
การสร้างความรู้  ความเข้าใจร่วมกันนำไปสู่การบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม   
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1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” 

2. หลกัการและเหตผุล 
ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

พ.ศ. 2552 โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระทำ ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 
กำหนดให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ดำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่น
ในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้  ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ 
สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรนำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดย
อนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน จึงได้จัดทำ
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ  
ทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
 2. เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป และสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  
 3. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลำดับ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 2. ประชุมคณะทำงานฯ 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ที่ต้อง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 4. จัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน  
 5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ  
 6. ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายพนักงาน 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้า ง ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 2. บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
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 1.1.3 สร้างจติสำนกึและความตระหนกัที่จะไม่กระทำการอนัเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1. ชือ่โครงการ : โครงการปอ้งกนัผลประโยชนท์บัซอ้น  

2. หลกัการและเหตผุล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้ งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง ความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. เพ่ือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

6. วิธีการดำเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 2. ประชุมคณะทำงานฯ 
 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
จัดการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ ใน
การปฏิบัติงาน 
 4. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และใช้
แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 
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 6. จัดทำรายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ
สาธารณชน 

 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทั บซ้อน โดยได้รับเกียรติบัตร
ระดับพื้นฐานจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช.  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จำนวนบุคลากรทั้งหมดในองค์กร 
 2. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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1.2 การสรา้งจิตสำนึกและความตระหนกัแก่ประชาชนทุกภาคสว่นในทอ้งถิน่ 

 1.2.1 สรา้งจติสำนกึและความตระหนกัในการตอ่ตา้นการทุจรติ 
 
1. ชือ่โครงการ : โครงการสรา้งจติสำนึกและความตระหนกัในการตอ่ต้านการทจุริต 

2. หลักการและเหตุผล  
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้หมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564  
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือเสริมสร้าง
ค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน      
ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตให้แก่ประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ี 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ  
 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
 3. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตชุมชน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1.  มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ 
 2.  มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 3.  มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน 
 4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต 
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1.3.3  สรา้งจติสำนกึและความตระหนักให้มจีติสาธารณะ 
 

๑. ชือ่โครงการ :  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเยาวชนและประชาชน 
 
2. หลกัการและเหตผุล 
      การแข่งขันกีฬา ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย
รัฐบาล และแนวทางการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ที่เน้นการพัฒนาคนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในหมู่บ้านและตำบล นอกจากนี้การเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาให้มี
ร่างกายแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ที่มั่งคง สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ช่วยสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ ความอดทนเข้มแข็ง ความยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎกติกามีนำ้ใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ นอกจากนี้ยัง 
ก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่าอุปสรรคของหมู่คณะ 

ในสภาพปัจจุบันปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษาตลอดจน
ประชาชนทั่วไป ทางรัฐบาลได้มีนโยบายต่อเนื่องให้หน่วยงานระดับท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่อยู่ ใกล้ชิดกับ
ประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบผลสำเร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้ตระหนักถึง
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ จึงได้วางแนวทางจัดกิจกรรมเพ่ือให้ประชาชนในตำบลมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายา
เสพติดเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีตำบลโนนยอได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดย
การเล่นกีฬาออกกำลังกาย เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ไป
มั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด 

 
3. วตัถปุระสงค์ 

1. เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อใน 
 การพัฒนาร่างกายและจิตใจ 
๒. เพ่ือเป็นการฝึกให้ประชาชนและเยาวชนมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา และเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
๓. เพ่ือเป็นกิจกรรมรวมพลังประชาชนในการรณรงค์ ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติดในตำบล 
๔. เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และเยาวชนให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ 
๕. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านและตำบล 
๖. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
4. เปา้หมาย/ผลผลติ 
  นักเรียนและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ในเขตพ้ืนที่ อบต.โนนยอ   จำนวน  5๐  คน 
 
5. พื้นทีด่ำเนนิการ 
  ตำบลโนนยอ  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 
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๖. วิธีการดำเนินงาน          
 ๖.๑ เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
๖.๓ ประชุมเพ่ือดำเนินการจัดการรูปแบบการแข่งขัน 
๖.๔ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันจัดการแข่งขัน และรับสมัครนักกีฬา 
๖.๕ ประสานหาคณะกรรมการตัดสิน จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
๖.๖ ดำเนินการแข่งขันตามแผนงานที่กำหนดไว้ 
6.7 รายงานผลการดำเนินงาน 

 
๗. ระยะเวลาการดำเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
  30,000 บาท 
 
๙. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
 
๑๑. ประโยชนท์ี่คาดวา่จะได้รบั 

๑. ทำให้ประชาชนมีความสามัคคีและร่วมพัฒนาการกีฬาของตำบลโนนยอ 
๒. ทำให้ประชาชนสามารถเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ 
 ดีไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด 
๓. ทำให้ประชาชนสามารถเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และใช้เวลาว่างให้เกิด 
 ประโยชน์ 
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มิตทิี ่2 การบรหิารราชการเพือ่ปอ้งกนัการทจุริต 
 

2.1 การแสดงเจตจำนงทางการเมอืงในการตอ่ตา้นการทจุรติของผูบ้รหิาร 

1. ชือ่โครงการ : กจิกรรมประกาศเจตจำนงตอ่ตา้นการทจุรติของผูบ้รหิาร 
  
2. หลกัการและเหตผุล 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  ซึ่งมุ่ง
สู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต      
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งปัจจุบันมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,852 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ
จากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไก
สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิน่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดย
ได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้บริหารจึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่การ

รับรู้ของสาธารณชน  
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4. เปา้หมาย 
 1. การประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5. พื้นทีด่ำเนนิการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

6. วธิดีำเนนิการ 
 1. ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือป้องกันการทุจริตและต้านการทุจริต  
 2. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 3. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 4. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตต่อสาธารณชน 
 5. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูร้บัผดิชอบ  
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสรา้งความโปรง่ใสในการปฏบิัตริาชการ 
2.2.1 สรา้งความโปรง่ใสในการบรหิารงานบคุคลให้เปน็ไปตามหลักคุณธรรม ทัง้ในเรือ่งการบรรจุแตง่ตัง้ 

โยกยา้ย โอน เลือ่นตำแหนง่/เงนิเดอืน และการมอบหมายงาน 
 

1. ชือ่โครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏบิตัติามระเบยีบ) 

2. หลกัการและเหตผุล 
 พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ
ต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัย
สำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการ
ทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือ
นำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมบริหารราชการในองค์กร ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานบุคคล
และกิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผู้บริหารให้
ปรากฏชัดเจน  
 2. เพื่อกำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการทำงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง และ
มอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 4. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้และป้องกันการได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ  
 

4. เปา้หมาย/ผลผลติ 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
 

5. พื้นทีด่ำเนนิการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

6. วธิดีำเนนิการ 
 1. ผู้บริหารกำหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 
 2. แต่งตั้งคณะทำงาน 
 3. จัดทำมาตรการ แนวทางปฏิบัติในการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 4. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร  
 5. ประกาศเผยแพร่มาตรการ 
 6 กำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการ  
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7. ระยะเวลาดำเนนิการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูร้บัผดิชอบ  
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

10. ตงัชีว้ดั/ผลลัพธ ์
 1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 2. แนวทางป้องกันการได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 3. กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 4. ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของอบต.ไม่น้อยกว่า 80 % 
 5. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 80% 
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2.2.2 สรา้งความโปรง่ใสในการบรหิารการเงิน งบประมาณ การจัดการพสัด ุการใชป้ระโยชนใ์น
ทรพัยส์นิของทางราชการ โดยยึดถอืและปฏบิัติใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งอย่าง
เครง่ครดั 

 

1. ชือ่โครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง 
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ ความสำคัญ เพ่ือป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทำ
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกโครงการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการ 
 2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอที่
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553 จำนวน 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอและชุมชนต่างๆ ภายในเขตตำบลโนนยอ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทำประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
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2. นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของอบต. ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลงั องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกโครงการ  
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2.2.3 สรา้งความโปรง่ใสในการใหบ้ริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพือ่ใหเ้กดิความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทดัเทยีมกนัและโดยไมเ่ลอืกปฏบิตัิ 

 

1. ชือ่โครงการ : โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537  และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อง ค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการ
จัดทำบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิน่นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่
ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 
การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
จึงจำเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  
 

วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความ พึงพอใจ 
 2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ     
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง ต่อปี 
 

พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ในตำบลโนนยอ 
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วิธีดำเนินการ 
 1 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตตำบลโนนยอตามรปูแบบที่กำหนด 
 3 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอทราบ 
 4 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทำการประเมิน 
 5 ปิดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

งบประมาณดำเนินการ 
 25,000 บาท 
 

ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
จำนวน 2 เล่ม 
 2. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 3. การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้งในแตล่ะขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. ชือ่โครงการ :  มาตรฐานการยกระดบัการปฏิบตัหินา้ทีต่ามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที่ดี  

2. หลกัการและเหตผุล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือกำกับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงได้จัดทำมาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดทำมาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี่ 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ 
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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 3. จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 
ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  1) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  2) จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  4) จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  5) จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งเวลาทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  5) การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 4. ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ จัดทำ
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 5. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สำนัก ในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบัวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 

2. มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอเพ่ิมข้ึน 
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2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชือ่โครงการ : มาตรการการมอบอำนาจอนมุัต ิอนญุาต สัง่การ เพือ่ลดขัน้ตอนการปฏบิตัิราชการ 

2. หลกัการและเหตผุล 
 การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น เพ่ือ
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
สั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 2. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

3. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนยอหรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอ่ืน
ใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือกระจายอำนาจในการตัดสินใจ 

2. แจ้งเวียนผู้รับมอบอำนาจและทุกหน่วยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบ  
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่  เปิดเผยต่อ

สาธารณชน  
 4. ผู้รับมอบอำนาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

1. ชือ่โครงการ : กจิกรรมยกยอ่งเชดิชเูกยีรตหินว่ยงาน/บคุคลที่มคีวามซือ่สตัย ์สจุริต มคีุณธรรม  

2. หลกัการและเหตผุล 
 สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบเพ่ือ
บรรลุผลตามความประสงค์ โดยอาจทำให้ขาดการคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม อาจส่งผลกระทบต่อคุณธรรม 
จริยธรรมในจิตสำนึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพ้ียนไป ทำให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการทุจริตทุกระดับ ทุกภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนยอจึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต      
มีคุณธรรม เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้น ให้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข       
มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพื่อการปลุกกระแส
การสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่า ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรม
เป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพ่ือสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี อันเป็น  
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
 ๓. เพื่อสร้างสังคมท่ีสงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

4. เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตตำบลโนนยอ  มีค่านิยม 
ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตตำบลโนนยอ 
 - ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
 - การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจำนวน 1 คน/ปี 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทำงานฯ  
 2. ประชุมคณะทำงาน 
  -กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
  -พิจารณาคัดเลือก 
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 3. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  

4. จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

5. เชิญบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนใน
ชุมชนตามโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม 

6. จัดทำทำเนียบหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. จำนวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตตำบลโนนยอมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของ
การประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ  

 
1. ชือ่โครงการ : กจิกรรมเชดิชเูกยีรตบิุคคลทีช่ว่ยเหลอืกจิการสาธารณะหรอืมจีติสาธารณะ 

2. หลกัการและเหตผุล 
 ปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชน
และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนำในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือนำผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่าง
ต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนยอ 
 2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตตำบล
โนนยอตระหนักถึงการเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และการมีจิตสาธารณะ 
 3. เพือ่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

4. เป้าหมาย 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตตำบลโนนยอ 
 - ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 2. ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 3. จัดทำเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 
  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพายเรือบก (ประชาชน) 
 4. ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
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5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 6. สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ จิตสาธารณะหรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
 2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตตำบลโนนยอมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของ
บุคคลที่เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ  
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2.5 มาตรการจดัการในกรณไีดท้ราบ หรอืรบัแจ้งหรอืตรวจสอบพบการทจุริต 
 2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้ วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
1. ชือ่โครงการ : มาตรการจดัทำขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ 

2. หลกัการและเหตผุล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และการใช้
จ่ายงบประมาณในการดำเนินกิจการต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการดำเนินการบริหาร
จัดการต่างๆ ต้องคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาข้อครหาใน
การทุจริตหรือดำเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิด
จากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและ
การรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร 
โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแน ว
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอจึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กำหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือ
เป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี่ 
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือมาตรการและนำไปปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  

5. พื้นที่ดำเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
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6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมหน่วยงาน 

2. กำหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทาง
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมีกรอบดังนี้ 

 - ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ 
 - ห้ามปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์  หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และพวกพ้อง 
 - ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 
3. ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
4. กำกับติดตามมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

 5. รายงานผลต่อผู้บริหาร เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการดำเนินการปรับปรุงข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการในปีต่อไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร 
- ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

36 
 
 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. ชือ่โครงการ : มาตรการใหค้วามรว่มมอืกบัหนว่ยงานตรวจสอบทั้งภาครฐัและองคก์รอสิระ 

2. หลกัการและเหตผุล 
 กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ได้ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ที่
กำหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสำนักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอจึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้ าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

6. วธิดีำเนนิการ 
 1. กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและ
องค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี หรือ
คณะทำงาน LPA 
  - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
 2. รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ  
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สำนัก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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มิตทิี ่3 การสง่เสรมิบทบาทและการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน 
 
3.1 การจดัให้มแีละเผยแพรข่อ้มูลขา่วสารในชอ่งทางทีเ่ปน็การอำนวยความสะดวกแกป่ระชาชนไดม้สีว่นรว่ม
ตรวจสอบการปฏบิัตริาชการตามอำนาจหนา้ที่ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นไดทุ้กขัน้ตอน 

 3.1.1 การจัดให้มศีนูย์ขอ้มลูข่าวสารตามกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลขา่วสารของทางราชการ 
 
1  โครงการศนูย์ขอ้มลูขา่วสารของราชการองค์การบรหิารสว่นตำบลโนนยอ   

2. หลกัการและเหตผุล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๙ บัญญัติว่า หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กำหนด และตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญตัิ
ของกฎหมายดังกล่าว  ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะต้องจัดให้มีสถานที่ และเตรียมจัดข้อมูลข่าวสาร
เป็นศูนย์ข้อมลูข่าวสารของราชการทุกหน่วยงาน ไว้ให้ประชาชนตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อำเภอชุมพวงตระหนักถึงความสำคัญในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐    
ซึ่งเปรียบเสมอืนตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก   
ในการใช้สิทธิรับรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จากหน่วยงานของรัฐ และเพ่ือเป็น
การส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวม และสนับสนุนการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐอย่างยั่งยืน  

3. วตัถปุระสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอชุมพวงเข้ามามี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐อย่างยั่งยืน 
 ๒.๒ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิรับรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐  จากหน่วยงานของรัฐ เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลใน
ภาพรวม 

4. กลุ่มเปา้หมาย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอชุมพวง  

5. วธิกีารดำเนนิการ 
 ๔.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการอำเภอชุมพวง  และมีหนังสือแจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอชุมพวง  เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาสามปีและข้อเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕65   
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๔.๒ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ของหน่วยงานภาครัฐอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๔.๓ สรุปผลการดำเนินโครงการ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการอำเภอชุมพวง  เพ่ือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  ส่งให้องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรับทราบผลการปฏิบัติงานประจำปี 
 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พ.ศ. 2565 

๖. สถานทีด่ำเนนิการ 
          ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

๗. งบประมาณในการดำเนนิการ   
 งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
 
๘. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
 ๘.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำอำเภอชุมพวง    
           ๘.๒ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อำเภอชุมพวงเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเชิงบวกอย่างยั่งยืน 
 ๘.๓ ประชาชน ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จากหน่วยงานของรัฐเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของ
ภาครัฐในภาพรวม 
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 3.2.2 มชีอ่งทางให้ประชาชนในทอ้งถิน่สามารถรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข์ไดโ้ดยสะดวก 
 3.2.3 มรีายงานหรอืแจ้งเปน็ลายลักษณอ์กัษรให้ประชาชนผู ้รอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์ได้ทราบถงึการไดร้บั
เรือ่ง ระยะเวลา และผลการดำเนนิการเกี่ยวกบัเรือ่งร้องเรยีน/รอ้งทกุข์ 
 
1. ชือ่โครงการ : มาตรการจดัการเรือ่งราวรอ้งทุกข์/รอ้งเรยีน 

2. หลกัการและเหตผุล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอเห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้อง
ทุกข์และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปร่งใส  จึงได้จัดทำ
มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  
รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและ
เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ทั่วถึง 
 
 3. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตาม
ผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  
  
4. เป้าหมาย 
 1. กำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. กำกับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การ
ติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
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 3. คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  - กำหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  - กำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน 
และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
  - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตอย่าง
ชัดเจน  
  - กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข
ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน  หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้า    ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 5. คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ 
 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 7. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4. มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 4. มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่กำหนดไว้ 
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3.3 การสง่เสริมใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มบรหิารกจิการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
3.3.1 ดำเนนิการใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการจัดทำแผนพัฒนา การจดัทำงบประมาณ 
 

1. ชือ่โครงการ : โครงการจดัเวทีประชาคมหมูบ่้านหรอืตำบล 

2. หลกัการและเหตผุล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
และเท่าเทียมโดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ 
ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมกำหนดแนวทาง              
การดำเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอด้วยการ
จัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน เพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการ
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน  เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4.  เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 6. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมในทุกหมู่บ้าน  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลโนนยอ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องดำเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2. จัดเวทีประชาคม  
 3. สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคม เสนอต่อผู้บริหาร  
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณดำเนินการ 
งบประมาณ  10,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดเวทีประชาคม  
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
 3. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 4. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
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 3.3.2 ดำเนนิการใหป้ระชาชนมีสว่นรว่มในการจัดหาพัสด ุ
 
1. ชือ่โครงการ : มาตรการส่งเสริมการมสีว่นรว่มของประชาชนในการบริหารกจิการ 

2. หลกัการและเหตผุล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนยอจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอและร่วมดำเนินการโครงการ 
รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 4. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
 2. จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 3. เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในปรับปรุงการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
 5. เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
 6. เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
 7. รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหาร 
และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ  
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแตง่ตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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3.3.3 ดำเนนิการใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มตรวจสอบ และการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน 

1. ชือ่โครงการ : กจิกรรมการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 

2. หลกัการและเหตผุล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ ผลตามเป้าหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือนำผลที่ได้จากการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 

 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงดำเนินการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 3. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภา     2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัดอบต.      เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าสำนักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 3. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนยอหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ     
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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มิตทิี ่4 การเสริมสรา้งและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 
4.1 การจดัวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคมุภายใน  

4.1.1 มกีารจดัทำและรายงานการจดัทำระบบตรวจสอบภายใน 

 
1. ชือ่โครงการ : โครงการจดัทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป ี 

2. หลกัการและเหตผุล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่า
ขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทำงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  

 3. วตัถปุระสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ 

ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

2. เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้ 
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

3. เพ่ือนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ 
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
ความสำเร็จของงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

6. วิธีการดำเนินการ 
 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้มี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที ่
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2. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 
 3. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน และป้องกันการทุจริต รวมทั้งเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสของความสำเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
 ๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๓. มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 4. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 ๔. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 
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4.1.2 มกีารจดัทำและรายงานการจดัทำระบบควบคุมภายใน 

 
1. ชือ่โครงการ : กจิกรรมตดิตามประเมนิผลการควบคมุภายใน 

2. หลกัการและเหตผุล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน 
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ ผล ทั้งนี้ 
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่
กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่ง
จะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
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6. วิธีดำเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2. ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ๖. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สำนัก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 
ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 
 2. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
โดยกจิกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
 ๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 
 ๔. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 
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4.2 การสนบัสนนุใหภ้าคประชาชนมสีว่นรว่มตรวจสอบการปฏบิตั ิหรอืการบรหิารราชการตามชอ่งทางที่
สามารถดำเนินการได ้

 
4.2.1 สง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มตรวจสอบ กำกบั ดูแลการบรหิารงานบคุคล เกีย่วกับการบรรจ ุแตง่ตั้ง โอน 
ยา้ยขา้ราชการ พนักงาน ลกูจา้ง 

 
1. ชือ่โครงการ : มาตรการส่งเสริมใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม ตรวจสอบ กำกับ ดแูลการบรหิารงานบุคคล 

2. หลกัการและเหตผุล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
กำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล เพ่ือเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ
ในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การโอน 
ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
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 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนยอก่อน 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตำแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน 
 - นำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - นำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้นำผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคลต่ อ
สาธารณชนและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าว 
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4.2.2 สง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มตรวจสอบ กำกบั ดูแลการบรหิารงบประมาณ การรบั-จ่ายเงนิ 
การหาประโยชนจ์ากทรพัยส์นิของทางราชการ 

 
1. ชือ่โครงการ : กจิกรรมการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารการบรหิารงบประมาณ การรบั-จ่ายเงนิ 

2. หลกัการและเหตผุล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย 
เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรม
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ -จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ส่งผลให้เกิดการใช้
งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้   

3. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน 

4. เป้าหมาย 

 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

6. วิธีการดำเนินการ 
 - รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ประกาศกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยกำหนดให้มีภาคประชาชนเข้า
ร่วมสังเกตการณ ์
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนยอต่อสาธารณชน  และมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการดำเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอทำให้เกิดความโปร่งใส  
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4.2.3 สง่เสรมิให้ประชาชนมสีว่นรว่มตรวจสอบ กำกบั ดูแลการจดัหาพสัด ุ

 
1. ชือ่โครงการ : กจิกรรมส่งเสรมิประชาชนมีสว่นรว่มในการตรวจสอบ กำกบั ดูแลการจดัซือ้จดัจา้ง 
 
2. หลกัการและเหตผุล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย      
(พ.ศ. 2556 – 2561)  จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน  
เข้าร่วมสังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพ่ือส่งเสริม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนา
ระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหาร
ราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการ
และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 
 3. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และที่ทำ
การองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

4. เป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนต่อสาธารณชน 
 
 5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์
ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 6.2 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับพัสดุ เมื่อมี
การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
 3. ประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการที่สำคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซด์ 
และท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
ในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
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4.3 การสง่เสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทอ้งถิน่ 
4.3.1 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร               

ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลกัการและเหตผุล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าใน
ภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของ
สภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็ นกลไก
สำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการ
ทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 
 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนา
องค์กร  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอในการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
6. วิธีการดำเนินงาน 
 1. จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
 2. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง  
 3. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
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7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

10. ผลลัพธ์ 
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ และ

สามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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4. การเสรมิพลงัการมสีว่นรว่มของชมุชน (Community) และบรูณาการทกุภาคสว่นเพือ่ตอ่ตา้นการทจุรติ 
4.4.1 สง่เสรมิใหม้ีการดำเนนิการเฝา้ระวงัการทจุรติ 
 

1. ชือ่โครงการ : กจิกรรมส่งเสรมิชุมชนเฝา้ระวงัการทุจรติ 

2. หลกัการและเหตผุล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก
พ้องดีกว่าส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมือง
หรือผู้มีอิทธิพล  รวมถึงความเสื่อมของจิตสำนึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง  และยัง
มองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยาก
เข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหา
ผลประโยชน์  ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทำ
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต  เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน 
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทจุริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในตำบลโนนยอ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่อ งทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการ  
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ 
ของหน่วยงาน 
 3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 4. สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต     
 5. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 แห่ง 
 2. มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

คำสัง่องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ 
ที ่  ๓๒ / 2565 

เรือ่ง  แตง่ตั้งคณะทำงานจดัทำแผนปฏบิตัิการปอ้งกนัการทจุรติ 
ขององค์การบริหารสว่นตำบลโนนยอ 
--------------------------------------------- 

  ตาม หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 00๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 25๖๐ เรื่อง การ
จัดทำแผนป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแนวทางการดำเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ นงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) ประกอบกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity 
and Transparency Assessment (ITA) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยทางสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน 
(Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอดังนี้ 

(1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ   หัวหน้าคณะทำงาน 
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ   กรรมการ 
(3) ผู้อำนวยการกองคลัง      กรรมการ 
(4) ผู้อำนวยการกองช่าง     กรรมการ 
(5) หัวหน้าสำนักปลัด     กรรมการ 
(6) นักจัดการงานทั่วไป     เลขานุการ 

ให้คณะทำงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจำทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 2. วางแผน จัดทำ ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 3. กำกับดูแล ให้มีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 4. จดัทำรายงานการติดตามและประเมินผลพร้อมสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 5. หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นควรเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับสภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    สั่ง  ณ  วันที ่ ๔ เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

                    
 
 
 
 

              (นายพจนชัย พัดไธสง) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 



 

 
 
 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นตำบลโนนยอ 

เรือ่ง  การใชแ้ผนปฏบิตัิการปอ้งกนัการทจุริตขององคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ 

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

ตาม หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 00๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 25๖๐ เรื่อง การ
จัดทำแผนป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแนวทางการดำเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ นงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) ประกอบกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity 
and Transparency Assessment (ITA) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยทางสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน 
(Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

 

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 
2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  

 
ประกาศ ณ วันที่  8  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

(นายพจนชัย พัดไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

 
 


