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 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับ
มาตรฐานในการปอ้งกันการทุจริตของหน่วยงานใหม้ีความโปร่งใสความสุจรติ บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาในการท างานของหน่วยงาน
มากย่ิงข้ึน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรง่ใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ินโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการตอ่ต้านการทจุรติและประพฤติมชิอบ โดยน าหลักธรร
มาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของห น่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย การประเมินความเส่ียงการทุจรติในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการใน              
5 ป ี(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งส้ินจ านวน 16 โครงการ ดังน้ี 
  มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จ านวน 5โครงการ 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปรง่ใส จ านวน 4โครงการ 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จ านวน 3 โครงการ 
  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ านวน 4 โครงการ 
 ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัตกิารฯ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร จะเปน็ส่วน
หน่ึงที่ช่วยขับเคล่ือนเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะน าไปสู่
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
9 กันยายน 256๕



สารบัญ 
 

 หน้า  
ค าน า  ก 
ส่วนท่ี 1 บทน า     1 – ๖ 
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ส่วนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ                          10 – 42 
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

1. การประเมินความเสี่ยงการทจุริตในองค์กร 
 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันการทจุรติขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรได้ก าหนด
เกณฑ์โอกาสการเกิดการทุจริต เกณฑ์ผลกระทบ และเกณฑ์การวัดระดับความรนุแรงของความเส่ียงการทุจรติ 
ดังน้ี 
 เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกดิความเสีย่ง (Likelihood) เชิงคุณภาพ ก าหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ โอกาสที่จะเกดิ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 
2 น้อย มีโอกาสเกิดข้ึนน้อยมาก 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 

4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ า 

 

2.เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
ก าหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก สร้างความไม่สะดวกตอ่การปฏิบัติงานนานๆครั้ง 
4 สูง สรา้งความไม่สะดวกตอ่การปฏิบัติงานบอ่ยครั้ง 

3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

1 น้อยมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
 

3.ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงโดย 
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ(Impact) ของความเสี่ยงแตล่ะสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ผลกระทบ ช่วงคะแนน 

4 ความเส่ียงระดับสูงมาก 15-25 คะแนน 

3 ความเส่ียงระดับสูง 9-14 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับปานกลาง 4-8 คะแนน 

1 ความเส่ียงระดับน้อย 1-3 คะแนน 
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ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเส่ียงจากโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบที
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตกุารณต์่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ตา่งๆ (Likelihood x 
Impact) 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ 
ความเสี่ยง 

มาตรการก าหนด การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

ต่ า (Low) 1-3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง        สีเขียว 

ปานกลาง(Medium) 4-8 คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

       สีเหลือง 

เส่ียงสูง(High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง        สีส้ม 

เส่ียงสูงมาก
(Extreme) 

15-25 
คะแนน 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ าหรือถ่ายโอน
ความเส่ียง 

       สีแดง 

ระดับคะแนน ความเสี่ยง จัดระดับความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจดัการความเสีย่ง โซนสี 
 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
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โอกาสที่จะเกดิความเสีย่ง(Likelihood) 
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ล าดับ 

ที่ 
ข้ันตอน 

การด าเนินงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจริต 
Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทุจรติ 
1 การบริหารงานของ

หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผู้บริหารด าเนินการตาม
น โย บ า ย ข อ ง ต น เ อ ง 
แทรกแซงการปฏิบั ติ งาน
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิบั ติ ตามน โยบายขอ ง
ผู้ บ ริ ห า ร  โ ด ย ไ ม่ มี
กฎระเบียบรองรับ 
3. บุคลากรของหน่วยงาน
ไม่ ให้ ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว
มาท าที่ ท างาน  ข าดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1. โครงการส่งเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
2. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ
น า ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
บริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติ การ
ป้ อ งกั น การทุ จ ริต เ พ่ื อย ก ระดั บ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
4. โค รง ก าร พั ฒ น าค ว าม รู้ด้ า น
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรของ
หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
6. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริต 
7. มาตรการประเมินความคุ้มค่าใน
การบริหารงานของหน่วยงาน 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง  โยกย้าย 
โอ น  เ ลื่ อ น ต า แ ห น่ ง /
เ งิ น เ ดื อ น  แ ล ะ ก า ร
มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม 
เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ
เรียกรับเงินเพ่ือให้ได้รับการ
แต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่ง 

ต่ า 1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
แล ะพั ฒ น าท รัพย าก รบุค คล แ ก่
สาธารณะ 
2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4. มาตรการน าผลการประเมินความ
พึ งพ อ ใ จข อ งป ร ะช าช น ใน ก า ร
ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อน
เงินเดือน ของบุคลากร 
 
 

3 ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อ จัด
จ้าง การบ ริหารพัสดุ และ
การใช้ประโยชน์ท รัพย์สิ น

1 .  ก าร บ ริ ห าร ก า รเ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง  ก ารจั ด ห าพั ส ดุ  ไ ม่
เ ป็ น ไป ต าม ร ะ เบี ย บ ที่

สูง 
 
 
 

1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
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ล าดับ 
ที่ 

ข้ันตอน 
การด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจรติ 

ของทางราชการ เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่
เกิดประโยชน์กับราชการ  
 
 
 
 
 
2. น าท รัพย์ สิ น ของท าง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ปานกลาง 
 

จ้างประจ าปี 
3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์    
ทับซ้อนของหน่วยงาน 
4. ม าตรก ารป้ อ งกัน ก ารใ ช้ จ่า ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ม่ ส ม ค ว ร  ผิ ด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
6. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
7. โครงการปลูกฝังวิธีคิ ดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

4 การให้บ ริการสาธ ารณะ/
บริการประชาชน 

1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามล าดับ อันเนื่องมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ
การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง
กลุ่ ม ห รือ มีการติ ดสินบน
เพ่ือให้ได้คิวเร็วขึ้น 
2. มีการเรียกรับเงินพิ เศษ
จ า ก ผู้ ข อ รั บ บ ริ ก า ร
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
ป ก ติ  เ พ่ื อ แ ล ก กั บ ก า ร
ให้บริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาติ 
3. ให้บริการไม่เป็นไปตาม
มาต รฐาน  เช่ น  ใ ช้ เ ว ล า
ให้บริการนานกว่าที่ก าหนด
ไว้   

สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy 
2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
3. โค รงก ารพั ฒ น าคุณ ภ าพ กา ร
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
4. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน 
“บริการเป็นเลิศ” 
5. โค ร ง ก า ร พั ฒ น า ระ บ บ ก า ร
ให้ บ ริก ารป ระ ชา ชน ผ่ าน ระ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ
รับเ ร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของหน่วยงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัตเิพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 
กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาตย่ัิงยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิต ิทั้งการพัฒนาคนในทุกมิตแิละในทุกช่วงวัยใหเ้ป็นคนด ีเก่ง และมีคุณภาพ สร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทจุริต
และประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยก าหนด
ตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด  (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะที่ 2                 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 
คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป   

องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจ าปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซ่ึงลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้
เห็นวา่ประเทศไทยยังตอ้งแก้ไขปัญหาการทจุริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญย่ิงในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 7,850 แห่ง ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหน่ึงในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน ถือ
เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินซ่ึงน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ปราศจากการทุจริต น าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความย่ังยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยยึดหลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณข์องประชาชนในทอ้งถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมส่ีวนร่วมในการตดัสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าได้เท่าทีจ่ าเปน็ตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 
 ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร จึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล ควบคู่ไปกับการปอ้งกันการทุจรติ โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทจุรติและน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร             
(พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคล่ือนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ว่า             
ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนข้ึน
ไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน   
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3. วัตถุประสงค์ของการจดัท าแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถรต่อสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบตัิหน้าที่
ราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถ่ิน 
ปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรที่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

4. เป้าหมาย 

 (1) คดีทุจริตขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถรลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  
 (2) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรมีคะแนน ITA เพ่ิมข้ึนและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA                        
(85 คะแนนข้ึนไป) ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนข้ึนไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนข้ึนไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่
ผ่านเกณฑ์ ITAแล้ว) 

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

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

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

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
(1) ผู้บริหารองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถรไดแ้สดงเจตจ านงสุจริตต่อสาธารณชน  

  (2) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรมวีัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบตัิหน้าทีร่าชการดว้ยความซ่ือสัตย์สุจรติ ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนท้องถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรมีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและตอ่ต้านการทจุริตขององค์การบรหิารส่วนต าบล
โนนตาเถร 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรที่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

 

 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2566 – 2570)                 ๗ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)                                                                                    7                                                                                   

ส่วนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจ านวน 
16 โครงการ ดังน้ี  

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. 
มิติที่
1 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและ
ความตระห นักแก่บุคล ากรทั้ ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราช การการเมื องฝ่ ายส ภ า
ท้อ งถิ่น  แล ะฝ่าย ป ระจ าขอ ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตัิงานให้แก่บคุลากรองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2) โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
3) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏบิัติตนให้เปน็
ที่ประจักษ์ 
4) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บคุคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนตาเถร 
5) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 

20,000 
 

 
10,000 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 

20,000 
 
 

10,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
 

10,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

 รวม จ านวน 5 โครงการ จ านวน  
30,000 บาท 

จ านวน  
30,000 บาท 

จ านวน  
30,000 บาท 

2.มิติที่
2 

 6) มาตรการ NO Gift Policy 
7) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรด้วยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 
8) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 
9) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนตาเถร 
 
 

- 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 

- 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 รวม จ านวน 4โครงการ จ านวน  
0 บาท 

จ านวน  
0 บาท 

จ านวน 
0 บาท 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2566 – 2570)                 ๘ 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. มิติที่

3 
 10) โครงการจัดเวทีประชาคม 5000 

 
5000 

 
5000 

 

  11)มาตรการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนตาเถร 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

  12) กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 รวม จ านวน 3 โครงการ จ านวน  
5000บาท 

จ านวน 
5000 บาท 

จ านวน  
5000บาท 

4. มิติที่
4 

 13)โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
 
14)มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนตาเถร 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

  15)มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนตาเถร 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 
  16)มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับ

การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

 

รวม จ านวน 4 โครงการ 
    จ านวน    

0 บาท 
จ านวน  
 0 บาท 

จ านวน  
0 บาท 

รวมทั้งสิ้น จ านวน 16 โครงการ 
จ านวน  

35,000บาท 
จ านวน  

35,000บาท 
จ านวน  

35,000บาท 

 
 
 

  

 

 
 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2566 – 2570)                 ๙ 

ส่วนท่ี 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจรติ 
 

1.1 การเสรมิสร้างจติส านกึและความตระหนักแกบ่คุลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิน่ และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
 

ล าดับที่ 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรูด้้านกฎหมายและระเบียบทีเ่ก่ียวข้องกับการ
ปฏิบตัิงานให้แก่บุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ ามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความ
ช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม จึงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินกระท าผิดกฎหมายระเบียบต่างๆ  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
ดังน้ัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมทั้งเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน  จึง
ได้จัดท าโครงการพัฒนาความรูด้้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัตงิาน ส าหรับบคุลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  3.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบรหิารราชการ 
  3.3 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัตงิานอย่างเคร่งครดัดว้ยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2566 – 2570)                 ๑๐ 

5. วิธีการด าเนินการ 
 จัดอบรมคณุธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ตา่งๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึกการตอ่ต้านการทจุริต ให้ประพฤติปฏิบัตริาชการโดยยึดมั่นใน
หลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรอืท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
 งบประมาณจ านวน 20,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตวัช้ีวัด และต้องได้รบัผลกาประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70 
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรมีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัตงิานอย่างเคร่งครดัดว้ยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
         หมายเหตุ 
         ช่ือโครงการตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ดา้นกฎหมายให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.โนนตาเถร 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2566 – 2570)                                      ๑๒ 

  
ล าดับที่ 2 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมบคุลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจรยิธรรม อันจะน าไปสู่การท างานที่มุง่ผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จขององค์กร
อย่างย่ังยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรจึงได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสรา้งจติส านึกให้บคุลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี 
รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในส่ิงที่ถูกตอ้ง มีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
และประชาชนผู้รับบรกิาร รวมทั้งสร้างจิตส านึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการท างานอันจะน าไปสู่การท างาน
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จขององค์กรอย่างย่ังยืน จึงได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน าห ลักคุณธรรม 
จริยธรรมมาประยุกตใ์ช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคต ิค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 
  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร 

5. วิธีการด าเนินการ 
 5.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัต ิ
          5.2 มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
          5.3 ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม  
          5.4  ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
         5.5 ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการทีก่ าหนด 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
 งบประมาณจ านวน 10,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)         ๑๓ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตวัช้ีวัด และต้องได้รบัผลกาประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70 
 ผลลัพธ์ 
 บุคลากรน าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรสุจริตในหน่วยงาน (ส ารวจโดยใช้แบบตดิตามประเมินผล) 
         หมายเหตุ 
         ช่ือโครงการตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง ของ อบต.โนนตาเถร 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)         ๑๔ 

ล าดับที่ 3 
 

1. ช่ือโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัตตินให้เปน็ที่ประจกัษ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเรง่รีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้การมี
คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเส่ือมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุก
ระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้าง
แบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรจึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคณุแก่ผู้กระท าความด ีเพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่
คนดีเหล่าน้ันให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการ
สร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เน่ืองจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนา
สังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 
 3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน
เป็น กุศโลบายหน่ึงในการปลูกจิตส านึกใหสั้งคมตระหนักถึงคุณคา่แห่งความดีมากย่ิงข้ึน  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานและบุคคลในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะท างานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลทีป่ระพฤตปิฏิบตัิตนใหเ้ป็นที่ประจักษ์ 
 5.2 คณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 
 5.3 จัดท าประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางตา่ง ๆ  
 5.4 คณะท างานฯ ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤตปิฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
 5.5 ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางตา่ง ๆ  
 5.6 ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลทีป่ระพฤตปิฏิบตัิตนให้
เปน็ที่ประจักษ์ 
 5.7 รายงานผลการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)         ๑๕ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จ านวนหน่วยงานและบุคคลทีไ่ดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ผลลัพธ์ 
 9.1 มีหน่วยงานและบุคคลตน้แบบที่ดปีรากฏต่อสังคม 
          9.2 ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีขวัญก าลังใจ และมีจิตส านึกปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
          หมายเหตุ 
         ช่ือโครงการตามข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง ของ อบต.โนนตาเถร 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)         ๑๖ 

ล าดับที่ 4 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรให้ความส าคญัในการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถ่ินได้เข้ามามีส่วนรว่มในการพัฒนางานและแก้ไขปญัหาได้ตรงกับความตอ้งการของประชาชน
มากที่สุด ทั้งน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอี านาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนา
ท้องถ่ิน โดยส่งเสริมให้มีคณะกรรมการชุมชน เข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนตา่งๆ ท าหน้าที่ในการ
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอ่ืนๆเน่ืองจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการ
เลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชน ต้องอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน 
ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรจึงได้จดัให้มกิีจกรรมการมอบประกาศเกียรติคณุแก่คณะกรรมการ
ชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่ง 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการชุมชนมาดว้ยด ีจนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
 3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัตตินเป็นประโยชน์และแบบอย่าง
ที่ดีต่อสังคมใหม้ขีวัญและก าลังใจ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

5. วิธีด าเนินการ 

 5.1 ตรวจสอบรายช่ือของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
 5.2 จัดท าประกาศเกียรตคิุณ เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางช่องทางตา่งๆ 
          5.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรตคิุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 
          5.4 รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ด ีด้านการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถ่ิน 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)         ๑๗ 

หมายเหตุ 
         ช่ือโครงการตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ดา้นกฎหมายให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.โนนตาเถร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)         ๑๘ 

ล าดับที่ 5 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร 
 

2. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญในการ
พัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซ่ือสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังน้ัน เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ท าความดอีย่างตอ่เน่ืองเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพ้ืนที่องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโนนตาเถร ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรอืเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตา
เถร อย่างสม่ าเสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย์ 
สุจริต และการต่อต้านการทจุริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซ่ือสัตย์สุจริต และผู้ท า
คณุประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรโดยการมอบใบประกาศเกียรติ
คณุเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ และควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง 
และจัดกิจกรรมรณรงค ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทัว่กัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคณุประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนตาเถร 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ตระหนักถึงความซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
           3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนตาเถรมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรเถร 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
 5.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความด ีเพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
 5.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
 5.4 รายงานผลการด าเนินการ 
  

 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)         ๑๙ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และ
เห็นคุณค่าของการประพฤตปิฏิบตัิตนเพ่ือส่วนรวมและมีคณุธรรมและจริยธรรม 
 
หมายเหตุ 
         ช่ือโครงการตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ดา้นกฎหมายให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.โนนตาเถร 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)         ๒๐ 

มิติที่ 2 

ล าดับที่ 6 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตผุล 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณท์ี่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ด ีมีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหน่ึงในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ”อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประเด็นปฏิรูปดา้นการป้องปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ใหห้วัหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ
ผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสรา้งวัฒนธรรมองคก์รในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการ
ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรเล็งเห็นถึงความส าคญัใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจรติในระดับท้องถ่ินเอง มีความมุ่งมั่นทีจ่ะบริหารราชการใหเ้กิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถ่ิน มีการบริหารใหเ้ป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารไดใ้หค้วามส าคัญกับการบรหิารงานเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตเป็นอย่างย่ิง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift 
Policy ข้ึน เพ่ือหลีกเล่ียงการกระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซ่ึงน าไปสู่ 
การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทจุริตขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนตาเถรมวีัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 ผู้บริหารและบุคลากรจดัประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”จัดท า
ประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policyผู้บริหารประกาศใช้ 
NO Gift Policyเผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนใหร้ับทราบโดย
ทั่วกันประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 
 
 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)         ๒๑ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน 
 
หมายเหตุ 
         ช่ือโครงการตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ดา้นกฎหมายให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.โนนตาเถร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)         ๒๒ 

ล าดับที่ 7 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณใ์นการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรดว้ยการจัดท าแผนปฏิบัตกิารปอ้งกันการทจุริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจรติและประพฤติ
มิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทจุรติและประพฤติมชิอบ โดยก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี 
พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมคีะแนนดัชนีการรับรู้การทจุริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน นอกจากน้ี ยังได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนด
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานทีเ่ข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 
คะแนนข้ึนไป  โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทย
ต้องมีคะแนนดัชนีการรับรูก้ารทจุรติ (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือ
ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ซ่ึงได้ก าหนดแผนปอ้งกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ โดยก าหนดใหก้ารพัฒนา
ค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณท์ี่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ด ีมีคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหน่ึงในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายดงักล่าว องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนตาเถรเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในระดับท้องถ่ิน และ
คาดหวังว่าองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินจะเป็นกลไกทีส่ าคญัในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ยึดถือหรือมีความมุ่งมัน่ที่จะบรหิารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน มีการ
บริหารใหเ้ป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการตอ่ต้านการทจุริตและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน จึงได้มีการด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บรหิารองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรด้วยการจัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันการทจุรติเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรง่ใส 
3. วัตถุประสงค์ 
          3.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลัก
คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรง่ใส 
          3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรสู่การรับรู้ของสาธารณชน 

3.3 เพ่ือขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

 

 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)         ๒๓ 

5. วิธีการ/ข้ันตอนการด าเนนิการ 
5.1 จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 
5.2 ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณฯ์ 
5.3 จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบรหิารงานของผู้บริหาร 
5.4 ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบตัิการ

ป้องกันการทุจริตฯ 
5.6 จัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทจุรติ 
5.7 ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัตติามแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

 เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนกันยายน 2566   

7. งบประมาณในการด าเนินโครงการ  

      ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

9.1 มีประกาศเจตนารมณใ์นการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บรหิาร ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติเพ่ือยกระดบัคณุธรรมและความโปร่งใส 

9.2 มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร
ป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
        9. 3 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรง่ใสขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนตาเถร พ.ศ. 2566 – 2570 
 
หมายเหตุ 
         ช่ือโครงการตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ดา้นกฎหมายให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.โนนตาเถร 

 
 

 

 

 

 

 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)         ๒๔ 

ล าดับที่ 8 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปรง่ใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล 
การพิจารณาความดีความชอบหรอืการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน เป็นกระบวนการหน่ึงของการบรหิารผลการ
ปฏิบัติราชการซ่ึงใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซ่ึง
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรได้ใหค้วามส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดคีวามชอบหรือการพิจารณา
เล่ือนข้ันเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องการใช้ดลุพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของผู้ใต้บงัคบับญัชา ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ตาเถร จึงได้ด าเนินกิจกรรมการสร้างความโปรง่ใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงนิเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเล่ือนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
  
5. วิธีการด าเนินการ 
 แต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เปน็เลขานุการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

7. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

       ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเล่ือนข้ันเงินเดือนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
(ส ารวจโดยแบบประเมิน) 
  
 
 
 
 
 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)         ๒๕ 

ผลลัพธ์ 
 ข้อร้องเรียนในการเล่ือนข้ันเล่ือนเงินเดือนลดลง 
 

หมายเหตุ 
         ช่ือโครงการตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ดา้นกฎหมายให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.โนนตาเถร 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)         ๒๖ 

ล าดับที่ 9 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีก าหนดให้มกีารบริหารราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวมทั้ง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดการ
ด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมทั้งน้ี องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการด าเนินการที่ขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดท า “มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร” 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้

3.2. เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.3 เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสรมิธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 

4. เป้าหมาย 
 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
   

5. วิธีการด าเนินการ 
 5.1 จัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

5.2 จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร และเผยแพร่ให้สาธารณชนไดท้ราบทั่วกัน 

5.3 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสด ุและเผยแพร่ให้สาธารณชนไดท้ราบทัว่กัน 

5.4 ปรับปรุงข้ันตอนการจัดหาพัสด ุโดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

5.5 ด าเนินการตามมาตรการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
5.6รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน  

6. ระยะเวลาที่ด าเนินการ    
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

7. งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
        
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)         ๒๗ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ฉบับ 
 9.2.จ านวนข้อร้องเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ลดลง 
หมายเหตุ 
         ช่ือโครงการตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ดา้นกฎหมายให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.โนนตาเถร 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)         ๒๘ 

ล าดับที่ 10 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและ
เท่าเทียมโดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ 
ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรด้วย
การจัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน เพ่ือจะได้มีกระบวนการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุ ง จัดท าแผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแทจ้ริง 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เก่ียวข้องในการด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
 3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาและความตอ้งการทีแ่ท้จริงของประชาชน 
          3.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
          3.4 เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา  ปรับปรุง จัดท าแผน ชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่า งมี
ประสิทธิภาพ 
          3.5 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
          3.6 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าค าส่ังมอบหมายหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 
 5.2 จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม
ประชุมประชาคม เพ่ือก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถ่ินด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ช้ีน า และครอบคลุมจ านวนประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
 5.3 น าผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รบัฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคล่ือนอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 
 5.4 ติดตามประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน เสนอผู้บริหาร และประกาศใหป้ระชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนนิการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)         ๒๙ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณจ านวน 5,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน 
 ผลลัพธ์ 
 1) ได้รับทราบปญัหาและความตอ้งการทีแ่ท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 
หมายเหตุ 
         ช่ือโครงการตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ดา้นกฎหมายให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.โนนตาเถร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)         ๓๐ 

ล าดับที่ 11 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/รอ้งเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรเหน็ความส าคญัในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว
ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงาน
บริการสาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โปร่งใส จึงได้จัดท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนข้ึน เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือ
แก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน 
กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ 
และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวด เร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัด ให้มีกา ร
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทัว่ถึง  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือก ากับติดตามการจดัการเรื่องราวร้องทกุข์/ร้องเรียนขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรอืแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชนไดอ้ย่างเหมาะสม 
3.2 พัฒนาปรับปรงุข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องรอ้งทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวก
และเหมาะสม 

4. เป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดตั้งคณะท างานมาตรการจดัการเรื่องราวร้องทกุข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ตาเถร 
 5.2 ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจดัการเรื่องราวร้องทกุข์/ร้องเรียนขององค์การบรหิารส่วนต าบล
โนนตาเถร เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวรอ้งทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรอื
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 5.3 คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ดังน้ี  
  3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
  - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศนูย์เรื่องราวรอ้งทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลโนนตาเถร 
  - ก ากับติดตามใหห้น่วยงานที่เก่ียวข้องจัดใหม้ีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรงุข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข
ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องรอ้งทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - ก าหนดให้หน่วยงานทีร่ับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการไดท้ันภายใน 15 วัน ต้องช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
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  - ก าหนดให้หน่วยงานทีร่ับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการตดิตามเรื่องร้องเรียนใหผู้้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ดว้ยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนทีเ่ก่ียวข้องกับการทุจรติและประพฤตมิิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
จะท าการร้องเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจดัการตอ่เรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
  - ก าหนดช่องทางที่บคุคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องรอ้งเรียนเก่ียวกับการทุจรติและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  
  - จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมชิอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องรอ้งเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ 
 5.4 จัดท าคู่มือปฏิบัตงิานเก่ียวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต แนวทางด าเนินการตอ่เรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤตมิิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มปีระสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 5.5 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวรอ้งทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนตาเถร ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 5.6 จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการปอ้งกัน และ
แก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก 
 5.7 รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
9.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานทีร่ับผิดชอบรบัเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ 
9.3 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทกุข์/ร้องเรียน และ                          

กระบวนการข้ันตอนเรื่องร้องเรียน 
 
หมายเหตุ 
         ช่ือโครงการตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ดา้นกฎหมายให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.โนนตาเถร 
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ล าดับที่ 12 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เน่ืองจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือ
พวกพ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเส่ือมของจิตส านึกและคา่นิยมของประชาชนส่วนหน่ึงที่ลดน้อยถอยลง 
และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทัว่ไปทีไ่ดร้ับผลตอบแทนคุ้มคา่หรอืในบางกรณก็ีละเลย เพิกเฉย และ
ไม่อยากเข้าไปยุ่งเก่ียว นอกจากน้ันสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่ง
แสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจรติเปน็ปัญหาทีส่่งผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดงักล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเน่ือง โดยเฉพาะภาค
ประชาชนเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้
จัดท ากิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาค
ประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่ วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อตา้นการทุจริตใหภ้าคประชาชน 
 3.2 ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจรติ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางส่ือ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ  
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 5.2 จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 
 5.3 ส่งเสริมให้มีการจัดตัง้ชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทจุริตในหน่วยงานของรัฐ 
 5.4สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
 5.5 เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในข้ันตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจา้ง การบริหารงานบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร 
6. ระยะเวลาด าเนนิการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดข้ึน 
 ผลลัพธ์ 
 1) มีการเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับการต่อตา้นการทุจริตใหภ้าคประชาชน ผ่านช่องทางส่ือ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 2) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินลดลงไมต่่ ากว่ารอ้ยละ 10 
 
หมายเหตุ 
         ช่ือโครงการตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ดา้นกฎหมายให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.โนนตาเถร 
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ล าดับที่ 13 

1.ช่ือโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าป ี

2.หลักการและเหตุผล 
การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเปา้หมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการท างานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้คา่ อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียง
จากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเป็น
ส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัตงิานตามปกต ิซ่ึงจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นข้ันตอนที่ถูกตอ้งตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยัง
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังน้ัน การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร เป็นไปอย่างถูกต้องและเปน็ไปตามวัตถุประสงคข์องทางราชการ  

3.วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ
ประพฤติมิชอบหรอืการทจุริต และเปน็การลดความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
3.2 เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดบัความส าคญั เพ่ือให้ได้ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร 
3.3 เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรบัปรุงใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิม
โอกาสของความส าเร็จของงาน 

4๔. เป้าหมาย 
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

 

5. วิธีการด าเนินการ 
5.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มหีน่วยงานหรอืเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบ และ
ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัตหิน้าที่ 
5.2 สอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปรมิาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องทีต่รวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหแ์ละประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบัตงิานของหน่วยรับตรวจ 
5.3 สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดแูลรักษา และความ



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)         ๓๖ 

ปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทกุประเภทว่าเปน็ไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และประหยัด 
5.4 สอบทานระบบการปฏิบตัิงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ังที่ทางราชการ
ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัตงิานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย 
5.๕ รายงานผลการตรวจสอบภายในและตดิตามประเมินผลต่อผู้บรหิารเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเส่ียงทีอ่าจเกิดข้ึน และป้องกันการ
ทุจริต รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานตอ่สาธารณชน 

 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2565 – เดือนกันยายน  พ.ศ. 2566 

 
 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ

ปฏิบัติหน้าที่ 
9.2 มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
9.3 มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรบัปรงุเพ่ือให้การป้องกันการทุจรติมปีระสิทธิภาพ 
9.4 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
9.5 การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินลดลงร้อยละ 5 

หมายเหตุ 
         ช่ือโครงการตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ดา้นกฎหมายให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.โนนตาเถร 

 
 
 
 
 
 

 
 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    
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ล าดับที่ 14 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคมุภายในจะช่วยควบคมุหรอืลดความเส่ียงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดบัทีย่อมรับไดซ่ึ้งจะท าใหป้ฏิบตัิงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ในอดีตที่ผ่านมาการบรหิารงานของหน่วยงานภาครฐั ได้มีการควบคมุภายในตามทีก่ระทรวงการคลังประกาศ
ให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ังการ และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซ่ึงไม่ครอบคลุมถึงการจัดการดา้นอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชี
ในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุม
ภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดา้นและสามารถสะทอ้นภาพใหเ้ห็นเป็นองค์รวมของ
หน่วยงานน้ันๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุม
ภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและ
การด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งน้ี สาเหตุส่วนหน่ึงอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานใน
หน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัตงิานทั้งกระบวนการใหบ้คุคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคนเดียว การ
ควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มปีระสิทธภิาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความ
เส่ียง การควบคุมภายในของหน่วยงานทีก่ าหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบ 
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบตัิงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเส่ียงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีข้ึน 
 2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัตงิาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัตติามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับตา่งๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

          4)เพ่ือให้การควบคุมภายในของระบุช่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้ซ่ึงจะท าใหก้ารปฏิบัตงิานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ 

4. กลุ่มเปา้หมาย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
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5. วิธีด าเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตกิารควบคมุภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 
 2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคมุภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 
  การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่
กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคมุภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
 4) น าผลการประเมินไปปรับปรงุงานและระบบควบคมุภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนไดท้ราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และส่ือสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าดว้ยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคมุภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ผลลัพธ์ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจดัท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อย
ละ 80 ในระดับมาก) 
 2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส 
 3) การทุจริตองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถรลดลงรอ้ยละ 5 
 
หมายเหตุ 
         ช่ือโครงการตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ดา้นกฎหมายให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.โนนตาเถร 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)         ๓๙ 

ล าดับที่ 15 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการบรหิารจดัการความเส่ียงการทุจรติขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทจุรติและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวช้ีวัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - 
CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไมต่่ ากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากน้ี ยังได้น าผลการประเมิน ITA 
ไปก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 90 คะแนนข้ึนไป  โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 
ประเทศไทยตอ้งมีคะแนนดัชนีการรบัรูก้ารทุจรติ (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 
43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 
100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ซ่ึงได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ โดยก าหนดให้
การปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหน่ึงในการ
พัฒนาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญย่ิงในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐภายใตโ้ครงสร้างการจัด
ระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลง
สู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหน่ึงในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน ถือเป็นกลไกส าคัญในการ
พัฒนาท้องถ่ินซ่ึงน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรจึงได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถ่ินเอง จึงก าหนดด าเนินโครงการบริหาร
จัดการความเส่ียงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรเพ่ือเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตข้ึนใน
องค์กร 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงการทจุริตขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่ใหเ้กิดข้ึนในองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถร 
บริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

4. กลุ่มเปา้หมาย  
 หน่วยงานภายในขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาเถรทุกหน่วยงาน (ส านักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน) 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
 5.2 จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงการทจุริต 
 5.3 คณะท างานด าเนินการประเมินความเส่ียงการด าเนินงาน/การปฏิบตัิหน้าที/่การด าเนินโครงการ 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 5.4 คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความ
เส่ียงของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทจุริต 
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)         ๔๐ 

 5.5 ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเส่ียง ซ่ึงข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเส่ียง ระดับ
ความเส่ียง มาตรการและการด าเนินการในการบรหิารความเส่ียง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และช่องทางอ่ืนๆ 
 5.6 มีการประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเส่ียงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิาน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเส่ียงการทุจรติอย่าง
เคร่งครัด  
          5.7 ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 
 5.8 รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีรายงานการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จ านวน 1 ชุด 

2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการด าเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 

3)มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเส่ียง ซ่ึงข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเส่ียง ระดับความ
เส่ียง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเส่ียง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

ผลลัพธ์ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทจุริตประพฤตมิิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรลดลง 
หมายเหตุ 
         ช่ือโครงการตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ดา้นกฎหมายให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.โนนตาเถร 
 
  

 

 

 



  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)         ๔๑ 

ล าดับที่ 16 
 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดใหม้ีระบบและช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทจุรติขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากย่ิงข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงตอ่ความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซ่ึงได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างย่ิง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ด าเนินการจัดท า
มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ตาเถร 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากร
และประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 พัฒนาระบบและช่องทางการรอ้งเรียนเก่ียวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เวบ็ไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือใหส้อดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนใหผู้้ร้องเรียนทราบ 
 5.2 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัตริาชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 5.3 ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจรติให้บคุลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 5.4 ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะทีป่ระชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
หมายเหตุ 
         ช่ือโครงการตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ดา้นกฎหมายให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.โนนตาเถร 
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