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       ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) โดยวัตถุประสงค์ มุ่งส่งเสริมสร้างจิตส านึก และค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
ให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและป้องกันปัญหา
การประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร และมีการพัฒนาระบบ และกลไกการตรวจสอบ ควบคุม
การใช้อ านาจ พร้อมกับพัฒนาสมรรถะของพนักงานส่วนต าบล ในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใส และยึด
หลักธรรมาภิบาล และได้มีการประกาศใช้แผนฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นั้น 
  ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ได้มี
มติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานและ
ให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็น
สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ค าน า 

 
ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 

ปี (พ.ศ 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการก ากับดูแล
องค์กรที่ด ีและเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไป อย่างมี 
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่ งการเป็นองค์กร 
ภาครัฐ สร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาให้กับประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป นั้น  

ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 ได้มี
มติ เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อน
แผนงาน และให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนตาเถร จึงได้ขยายกรอบระยะเวลาเป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่อง
ครอบคลุมใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วย โดยใช้โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ในแต ่ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์  

ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนตเถร จะเป็นเครื่องมือส าคัญ ประการหนึ่งใน การขับเคลื่อนเจตจ านงและนโยบายการบริหารงาน
ด้วยความ สุจริต เพ่ือเป็นการก ากับดูแลองค์กรที่ดีของนายกองค์การบริหารส่วนตต าบลโนนตาเถร ต่อไป  
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บทน า 
 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ตลอดจน 
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ 
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ  
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ 
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกเป็น ๗ ประเภทดังนี้ 
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบ และกฎหมาย  
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด คุณธรรม

จริยธรรม  
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ หลากหลายในการ

ตรวจสอบของภาคส่วนต่างๆ  
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก อ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น สาเหตุและ

ปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้ 
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ ปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก การบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ ระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

 ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ  
บุคคลเหล่านี้  

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ การ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่  
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ  
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๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น ปัจจัยหนึ่ง

ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท า ให้ เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ เน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว  บาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์  
ส่วนรวม  

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์  สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี ค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญ และบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ บ้านเมือง  

 

๒.หลกัการเหตุผล  
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง  
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา  
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก  
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน  
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ - ๓๘ คะแนน 
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี  
๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงแม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ 
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคี  
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ 
ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท า ให้การทุจริต 
เป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน 
พ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท า ให้ 
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภค 
นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็น 
เรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง  
ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุก 
ภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท า ได้ 
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
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ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี 

พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ  
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ 
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทย 
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง 
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ 
ด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร 
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด า เนินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน่าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี  
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริงองค์การ  
บริหารส่วนต าบลโนนตาเถร จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการป้องกัน
และ แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตเถร ใช้
เป็น กรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ทั้งนี้ได้มุ่งเน้น
ให้การ ด าเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่องสร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใสจัดระบบการ
ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมความคุ้มค่าเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปรับปรุง
ระบบการ ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
รณรงค์และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งเป็น เรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการ 
ด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใสตามหลักนิติ 
ธรรมหลักคุณธรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบตลอดจนสามารถ  
ตรวจสอบได้และเป็นไปตามแผนจังหวัดเชียงใหม่ใสสะอาด 
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๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วน

ท้องถิ่น  
๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย การเมือง

ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ บ้านเมือง

ที่ด ี(Good Governance)  
๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. เป้าหมาย  
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่  
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน  
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ ประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ  

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  และ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน การ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ  บ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ พลเมือง
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า ระวังการ
ทุจริต  

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ  ราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ ทุจริต  

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน การกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ กันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

 
หมายเหตุ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564) ขององค์การ บริหารส่วน

ต าบลโนนตาเถร ขยายกรอบระยะเวลาให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วย 
โดยใช้โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในแต่ละ มิติและประเด็นยุทธศาสตร์ 
ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร เรื่อง การ ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 5 ปี(พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖๔) ขององค์การบริหาร ส่วนต าบลโนนตาเถร ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564 เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นไปตาม แนวทางตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0810.3/ว 2927  ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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                                              ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปีงบประมาณ หมายเหต ุ
2561 2562 2563 2564 2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา
ท้อถิ่นและฝ่าย
ประจ าของอปท. 
 
 
 

1. โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

2. โครงการพัฒนา 
คุณธรรมจริยธรรม 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

3. โครงการส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรมใน
การป้องกันการทุจริต 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

4. โครงการฝึกอบรม 
คุณธรรม จรยิธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
และพนักงานของอปท. 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  

5. มาตรการ “ส่งเสรมิ
การปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ
อบต.โนนตาเถร 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

6. มาตรการ 
“เสริมสรา้งองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

7. กิจกรรมให้ความรู้ 
เรื่องผลประโยชนืทับ
ซ้อนให้กับบุคลากรของ
อปท. 
 

- -  - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

8. มาตรการ “จดัท า
คู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 
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ภารกิจตมมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปีงบประมาณ หมาย

เหตุ 2561 2562 2563 2564 2565 
งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

1.2การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
 
 

1.ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวลดภาวะโลกร้อนใน
เขตพ้ืนที่ของอบปท. 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - 

2.โครงการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - 

1.3 1.3การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตะหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชน อปท. 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - 

2.โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชน อปท 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - 

มิติที่ 1 รวม จ านวน 12 โครงการ/
กิจกรรม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปีงบประมาณ หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 
งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ
มาณ 
(บาท) 

งบประ
มาณ 
(บาท) 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

1. กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร อปท. 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฎิบัติราชการ 

1.มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

2.มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายก อบต. 
ปลัด อบต.และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

3.กิจกรรม”สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

4.กิจกรรม”ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมารรายจ่าย
ประจ าปี 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

5.กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

6.โครงการเผยแพรข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัด
จ้าง 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

7.กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียยมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

8.มาตราการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน” 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 
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ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2564 2565 
งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

2.3 มาตราการ
การใช้ดุลพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลัการบริ
หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

1.กิจกรรมและลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

2.โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

3.มาตรการมอบอนาจ 
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพ่ือลดขั้นตอน การ
ปฏิบัติราชการ 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

4.มาตราการมอบ
อ านาจของนายกอบต.
โนตาเถร 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

5.มอบอ านาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 
 

- - -  - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

6.มาตราการออกค าสั่ง
สอบหมายของนายก 
อบต.ปลัดอบต.และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
 

1.โครงการ-แม่ดีเด่น 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

2.ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 
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ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2564 2565 
งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ
มาณ 
(บาท) 

งบประ
มาณ 
(บาท) 

 3.กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน
องค์กรดีเด่นผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วม
ในการกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

4.กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

5.กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1.มาตรการจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

2.กิจกรรมการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ของอบต.โนนตเถร 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

3.กิจกรรมให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการของอบต.โนนตา
เถร 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

4.มาตราการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและองค์อิสระ 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

5. มาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

มิติท่ี 2 รวม จ านวน 25 กิจกรรม - - - - -  
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มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทลากรมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2564 2565 
งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ
มาณ 
(บาท) 

งบประ
มาณ 
(บาท) 

3.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

1.มาตรการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ อบต.
โนนตาเถรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

2.กิจกรรมการออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของอบต.โนนตเถร 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

3.กิจกรรมอบรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 
 

-  - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

4.มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

5.กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าววารด้านการเงิน
การคลังพัสดุและทรัพย์สิน
ของ อบต.และการรู้เรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง 

 

- - - - -- ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

6.มาตรการจัดให้มีช่องทาง
ที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของอบต.โนนตา
เถร 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

7.โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
 

- - -  - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 
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ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปีงบประมาณ หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2564 2565 
งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

3.2 การรับผังความ
คิดเห็นการรับการ
ตอบเสนอเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

1.โครงการจัดประชาคมแผน
ชุมชน 

20,000 20,000 20,000 10,000 10,000 ไม่ได้ใช้งบ
ประ 
มาณ 

2.การด าเนินงานศูนยร์ับ
เรื่องราวร้องทุกข์ อบต.โนนต
เถร 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้งบ
ประ 
มาณ 

3.มาตรการก าหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่องร้องเรยีน 
 

- - - - -- ไม่ได้ใช้ 
งบประ 
มาณ 

4.กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

 - - - - ไม่ได้ใช้งบ
ประ 
มาณ 

3.3การส่งเสรมิ
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
อปท. 

1.มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาอบต.โนนตา
เถร 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้งบ
ประ 
มาณ 

2.ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมต าบล ประจ าป ี
 

 - - - - ไม่ได้ใช้งบ
ประ 
มาณ 

3.การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชน 
 

- - - - - - 

4.กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฎิบัติราชการของอบต.โนนตา
เถร 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้งบ
ประ 
มาณ 

5.มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการการประเมินผบ
การปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีของอบต.โนนตาเถร 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้งบ
ประ 
มาณ 

มิติท่ี 3 รวม จ านวน 16 กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000  
 
 
 
 



-13- 
มิติที่ 4 การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปีงบประมาณ หมาย
เหตุ 2561 2562 2563 2564 2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

1.โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประ 
มาณ 

2.โครงการจัดท ารายงาน
การควบคุมภายใน 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประ 
มาณ 

3.กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประ 
มาณ 

4.มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน อบต.โนนตาเถร 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประ 
มาณ 

4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บริหารรายการตาม
ช่องทางสามารถ
ด าเนินการได้ 

1.กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประ 
มาณ 

2.กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับการจ่าย
และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของ อบต.โนนตา
เถร 

 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประ 
มาณ 

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

1.โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น 

70,200 - - - - ไม่ได้ใช้
งบประ 
มาณ 

2.กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประ 
มาณ 

3.กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาอบต.โนนตาเถร 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประ 
มาณ 
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ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปีงบประมาณ หมาย

เหตุ 2561 2562 2563 2564 2565 
งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

งบประ
มาณ 
(บาท) 

4.4 เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่อ
ต่อต้านการทุจริต 

1. มาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประม

าณ 

2.กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 
 

- - - - -- ไม่ได้ใช้
งบประม

าณ 

1.มาตรการ การสงเส
ริม และพัฒนาเครือ 
ขายดานการ ปองกัน
การทุจริต” 
 

- - - - - ไม่ได้ใช้
งบประ 
มาณ 

มิติที่ 4 รวม จ านวน 12 โครงการ 70,200 - - - - - 
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ส่วนที่ ๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ 

 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     ๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตะหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์                                                            

สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

๒ . หลักการและเหตุผล 

 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจักการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการ

บริหารและการ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง

จิตส านึกในการท างานและความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

อีกท้ังสามสรถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็น่วนบั่น

ทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

คอร์รัปชันอย่างจิงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนใน

สังคมไทยต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาคอร์รัปชันลกน้อยลงและหมดไปได้ ในที่สุดนั้น ต้องน า

หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 

ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัย

ทุจริต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งนี้ กลไก

การน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ 

ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น 

ปรากฎอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน า

หลักธรรมภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริการการปกครอง หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึง

นับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีข้ึนแล้ว แต่อย่างไร

ก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง หน่วยงานหรือ

องค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย 

หลักความชอบธรรม (Legitimacy) ความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ 

(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้นการ

พิจารณา คัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้าง

มาตราการความโปร่งใสส าหรับ หน่วยงานหรือองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กร สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ 
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สังคมท่ีดีได้ต่อไป ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร จึงจัดท า 
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภบาล คุณธรรม 

และจริยธรรม ๒. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  

 ๓. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 

 ๔. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ

องค์กรได้อย่างมี  ประสิทธิภาพ 

๔. เป้าหมาย 

 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน อบต. และพนักงานจ้าง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๑. จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

 ๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหารวิทยากร 

 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินงาน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัด องค์การริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลัดธรรมาภิบาลคุณธรรม และ

จริยธรรม 

 ๒. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันละปราบปรามการ

ทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

 ๓. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถน าไป ประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 

 ๔. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานใหกับองค์กรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นวิกฤตของโลกที่มา

กับกระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจใน

การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแลจัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการ

ให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือ

เป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบล

โนนตาเถร จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วนความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การ

ปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

๓. วัตุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร มีคุณธรรม จริยธรรม 

เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ

ด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 

 ๓.๒ เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมใน

การเสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว

ประชาชนและประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ

ประโยชน์ร่วมกัน 

 ๓.๓ เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ในการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน อบต. และพนักงานจ้าง  อบต.โนนตาเถร 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนดง จังหวัดนครราชสีมา 
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๖. วิธีด าเนินการ 

 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แบ่งเป็น ๓ แนวทาง คือ 

  ๖.๑ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.โนนตาเถร 

บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

  ๖.๒ จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก รู้สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน 

และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาสในสังคม หรือ

ท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 

  ๖.๓ การจัดกิจกรรมท าบุยถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 

๗. ระยะเวลา  พ.ศ.๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณ ในการด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะ เกิด

ความส านึกร่วมในการสร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ 

รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

 ๑๐.๓ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภาบาล 
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3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :   โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่

ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆย่อมประสบความส าเร็จ มีความ

เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆในการ

ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้เข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆแล้ว ย่อม

สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลาการในองค์กรด้วย

ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆด้อย

พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล้าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์

การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณ

ลักษณธอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่

ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกท่ีดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ

ท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน

และผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้วย่อมน าพาองค์กรหรือหน่อย

งานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ตาม

หลักการแห่งธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มี

ความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจาก

การทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบ

กฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มา

ขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 

  ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

  ๓.๒ เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหบักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

และการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 

  ๓.๓ เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อผู้มา

ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 

  ๓.๔ เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 

สุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
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๔. กลุ่มเป้าหมาย 

  ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน อบต. และพนักงานจ้าง  อบต.โนนตาเถร 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนดง จังหวัดนครราชสีมา 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ศ.๒๕๕5 

๗. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 

   ๗.๑ ติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 

   ๗.๒ ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 

   ๗.๓ จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 

   ๗.๔ เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้

ถูกต้อง และเกิดความเหมาะสม 

   ๗.๕ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 

   ๗.๖ วัดและประเมินโครงการฯ 

๘. งบประมาณ 

   ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   ๑๐.๑ บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่าง

แท้จริง 

   ๑๐.๒ บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงาน

และการด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 

   ๑๐.๓ ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจต

คติต่อองค์กรต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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4. โครงการฝึกอบรบคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหาร 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรบคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามประมวลจริยธรรม ได้ก าหนดมาตราฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ 

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบ

กับประกาศประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็น

หมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม้ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ 

ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างาน

ร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่น 

และไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ 

บุคลากรทั้งราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ า 

รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ดังกล่าวนี้ขี้น 

๓ วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 

 ๓.๒ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 ๓.๓ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

 ๓.๔ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์

ทับซ้อน 

๔. เป้าหมาย  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๖. วิธีการด าเนินการ 

 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนน

ตาเถร โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการการปลูก

และปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม 

และมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ ในบางโอกาส 

๗. ระยะเวลา  พ.ศ.๒๕๖๕ 

๘. งบปะมาณ  20,000 บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ตัวชี้วัด ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริกฃหารส่วนต าบลโนนตาเถร ประเมินความพึงพอใจการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

 ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร เกิดจิตส านึกที่ ดีใน

การต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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5. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร” 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล

โนนตาเถร” 

๒. หลักการและเหตุผล  

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนตาเถร พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามมาตราฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอน

การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต . จังหวัด

นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน อบต. ลูกจ้างประจ า และพนักงาน

จ้าง ก าหนดให้พนักงาน อบต. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ อบต. มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตราฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ ยึดมั่นใน

คุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ , ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ

เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน, ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, 

ให้บริการแก่ประชาชนด้วนความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ , ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง

ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง, มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตราฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยา

วิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการ พลเรือนกรณีเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท า

การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก .พ. ที่ นร 

๑๐๑๓/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรได้จัดท ามาตราการ 

“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร”ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้ง

ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า ทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 

จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรการในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล 

 ๓.๒ เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล 

และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร เพ่ือให้การ

ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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 ๓.๓ เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 ๓.๔ เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่ององค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
 ๓.๕ เพ่ือป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 

๕. พื้นที่ก าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับ

องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง 

และมีประสิทธิภาพ 

 ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร เปิดเผย

เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

ของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ   งานกฎหมายและงานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต. ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
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6. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) 

มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต

ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรับ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา

ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม

นานาอารยประเทศ โยก าหนดวิสันทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Corruption 

Perception Index : CPI ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่

สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร จึงได้ ก าหนดแนวทาง

มาตรการส่งเสริมสร้างองค์ควาวมรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน

ในการปฏิบัติ 

๓. วัตถุประสงค์  

 ๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า ๕ เรื่องข้ึนไป  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ

ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการปลูกจิตส านึก 

 ๒. เผนแพร่ ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   จ านวนข้อมูล/องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
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7. กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๒. หลักการและเหตุผล  

 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเดี่ยวข้องจนผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่

เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ

กระท าความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ(ประโยชน์ขอ ง

ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละ

ความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับ

ซ้อนมีหลาดหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่

รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วน

ได้เสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐทุก

หน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของภาครัฐ โดยก าหนดให้

หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลปนะโยชน์ทับซ้อนแก่

เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร จึงได้จัดกิจกรรมให้

ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร เพ่ือ

ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหาร

กับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย 

คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อน 

 ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร มีจิตส านึก 

ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผล

ให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
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๔. เป้าหมาย  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๖. วิธีด าเนินการ  จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ  ไม่ใช่งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัด อบต.โนนตาเถร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ตัวช้ีวัด  พนักงาน อบต. และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ซ้อนทับ 

 ผลลัพธ์  พนักงาน อบต. และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ซ้อนทับ และมีความประพฤติ

ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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8. มาตราการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ : “มาตราการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

๒. หลักการและเหตุผล 

   รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ

ป้องกันและปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็น

เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ

เป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบ

คุณธรรม  รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผล

ประทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก .พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรามและ

ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 

ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการ

ให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ด้วย เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 

และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ

ให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ

เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหา

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้

เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพื้นฐาน

การปฏิบัติตนในการร่วมรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน

สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตราฐานสากลได้ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ให้

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความูกต้อง 

 ๓.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญการ

การทุจริต คอร์รัปชัน 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต   บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนตาเถร 

๕. พื้นที่ด าเนินการ   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

 ๒. จัดท า (ร่าง) คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ๓. ตรวจสอบความถูกต้อง 

 ๔. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ๕. แจกจ่ายให้บุคลากร 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘.งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัด อบต.โนนตาเถร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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๑.๒ การสร้างจิตส านึกของความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1. โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๑. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนน

ตาเถร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

   เรื่องด้วนปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Change) ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่าสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่

มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหมป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ

หิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น

ประเทศต่างๆทั่วโลกจึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการ

แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และ

ผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่

นั้นๆลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตา

เถร จึงได้จ าท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนตาเถร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน สร้าง

เมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้นงาน

สาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี

เขียวในกสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร เพ่ือให้เกิดความ

ร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น

สาธารณะร่วมกัน 

 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สี

เขียวในต าบลโนนตาเถร 

 ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพ่ิม

มูลค่าทรัพยากรที่มี และลดภาวะโลกร้อน 

 ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาบ

ร้อนแก่ประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน ๑๐,๐๐๐ ต้น 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  พ้ืนที่สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง 
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๖. วิธีด าเนินงาน 

 ๖.๑ ประสานงานกับหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม 

 ๖.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้จัดเตรียมสถานที่

เพ่ือปลูกต้นไม ้

 ๖.๓ จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 

 ๖.๔ ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 

และประชาชนในท้องถิ่น 

 ๖.๕ ดูแลรักษาและติดตามผลโดย ส านักปลัด อบต.โนนตาเถร  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณด าเนินงาน  จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัด งานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.โนนตาเถร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๑๐.๒ ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 

 ๑๐.๓ ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๑๐.๔ ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่น

ในชุมชน 
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2. โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

   โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการ

ตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของ

ราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความ

ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างทั่วประเทศ 

โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอ

กิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้นโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ

ประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาจนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการ

สมันใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรีบนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา 

และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของ

เกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลโนนตา

เถร จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจ

พอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้ น้อย ด้อย

โอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

๓.วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

 ๓.๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนใน อบต.โนนตาเถร 

 ๓.๓ สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 

 ๓.๔ สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ 

 ๓.๕ สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในสร้างอาชีพใน อบต.โนนตาเถร 

๕. พื้นที่ด าเนินการ   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 

 ๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ 

 ๖.๓ ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 

 ๖.๔ ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้ผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.โนนตาเถร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 

 ๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด 

 ๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการสมารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

 ๑๐.๔ มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 

 ๑๐.๕ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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๑.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วน ต าบลโนนตาเถร  

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วน                     

ต าบลโนนตาเถร  

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

  ในปันจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและรากฝังลึก เป็นปัญหาที่

สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม

ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน

กลุ่มเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ใน

การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (๙) จัดการศึกษา 

(๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการ

พัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมละสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีควาสุข และมาตรา ๒๕ ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม

การด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร พิจารณา

เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชนองค์การ

บริหารส่วนต าบลโนนตาเถร (กิจกรรม “โตไปโกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะ

เป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหา

ทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มี

จิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการกระท าใดๆ และ

พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

 ๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันและการ

โกงทุกรูปแบบ 

 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือ

รักษาประโยชน์ส่วนรวม 
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๔. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร จ านวน 10๐ คน 

 เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้

ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 

๕. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 ๕.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 ๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานวิทยากร 

 ๕.๓ ด าเนินการตามโครงการ 

 ๕.๔ สรุปผลการด าเนินการ 

๖. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๗. งบประมาณด าเนินการ  จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๘. ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

 ๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ 

 ๑๐.๓ เด็กและเยาชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์

ส่วนรวม 
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2.โครงกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร (กิจกรรม 
“ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง”) 
๑. ชื่อโครงการ : โครงกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนต าบล                     

โนนตาเถร (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง”) 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆด้าน ที่ท าให้เกิดปัญหา เช่น 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและ

เยาวชนไทยไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประเมินตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อ

อนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรท าให้เด็กและเยาวชน รู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรมบ่มเพาะให้เด็กและ

เยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาถ่ายทอด เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็น

คุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และ

เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ องค์การบริหารส่วนต าบล

โนนตาเถร พิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้โครงการ สร้างภูมิคุ้ มกัน

ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง) ขึ้น เพ่ือปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทาง

สังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่า

ทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งบัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่า

ของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ

และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัด

การศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ 

ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมละสติปัญญา ความรู้ มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีควาสุข 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน

ชีวิตได้ 

 ๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน รู้จัก

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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๔. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร จ านวน ๘๐ คน 

 เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จัก

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

๕. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 ๕.๑ จัดโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 ๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 

 ๕.๓ ด าเนินการตามโครงการ 

 ๕.๔ สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

๖. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนนต าบลโนนตาเถร 

๗. งบประมาณด าเนินการ  จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๘. ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนนต าบลโนนตาเถร 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ เด็กและเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน

ได ้

 ๑๐.๒ เด็กและและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่า มกลางการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนได้ 

 ๑๐.๓ เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งบัน 

และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

    องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น” 

๒. หลักการและเหตุผล 

   คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาแล้ว ๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็น

ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์

ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีละเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา

อารยประเทศ โดยกไหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้

ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ

บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง

หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด าเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน

การทุจรติ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการ

รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ

ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย

อ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น

หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกินกรรมสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนท้องถิ่นและการส่งเสริมให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข

ปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอยกฎหมาย

ก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องยอมว่าปัญหาการทุจริตใน

องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหาที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัย

นานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่น

ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงาน

ราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่า 
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คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหา

ในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้

ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าความเสียหายของรัฐที่

คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหาย ที่เกิดจากการ

ทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน

การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ

ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วย

การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์ท่ีบริหาร 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ๔.๑ ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 

 ๔.๒ มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

 ๔.๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖. วิธีด าเนินการ  

 ๖.๑ ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุลคลที่เก่ียวข้อง 

 ๖.๓ จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 ๖.๔ ประชุมคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 ๖.๕ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 ๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 ๖.๗ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 ๖.๘ รายงานผลด าเนินงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  ส านักปลัด องคารบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ ผลผลิต – มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ - มีการ

ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง - มีแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ – การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน

การทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ - ลดข้อรียกร้องการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
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๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง 

โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบ) 

๒. หลักการและเหตุผล 

 พนักงาน อบต. ลูกจ้างประจ า และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร เป็นบุคลากรที่มี

ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของ อบต. ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้

เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุได้ต้องเริ่มจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมี

มาตรการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็น

ธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ อบต. ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไป

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของ

ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด

ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. และประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต. 

จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม ของพนักงาน อบต. ลูกจ้างประจ า และพนักงาน

จ้าง ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดท าให้มีมาตรการสร้าง

ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของ อบต. 

 ๓.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคคลมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบ

ได ้

 ๓.๓ เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
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๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพได้คน

ดี คนเก่งเข้ามาท างาน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของ อบต. จ านวน ๑ มาตรการ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๖. วิธีด าเนินการ  

 ๖.๑  ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/

เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต. จังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.  

๖.๒ น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานบุคคล 

 ๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 

 ๖.๔ ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๖.๕ สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ ผลผลิต 

  -มีมาตรการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต. จ านวน ๑ มาตรการ 

  -เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิ

บาล 

 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 

  -ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของ อบต. ไม่น้อยกว่า ๙๐ % 

  -บุคคลของ อบต. มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่า

ระดบั ๓ 

  -การบริหารงานบุคคลของ อบต. มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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2. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัด อบต.  

    และหัวหน้าส่วนราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปหนึ่ง

ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. หน้าที่

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และหน้าที่อ่ืนตามกฎหมายที่ก าหนดให้ อบต. มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่

ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่องานต่างๆของ อบต. นั้น มักประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการ

ติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมาย

อ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็น

อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น

สาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการ

ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ อบต. ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตาม

อ านาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตาม

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา 

๓๗ ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ เพ่ือให้ประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่

มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ

ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติ อบต. ที่ก าหนดให้นายก อบต. ควบคุมและ

รับผิดชอบในการบริหาร กิจการของ อบต. และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน อบต. และลูกจ้างของ อบต. นายก 

อบต. มีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายก อบต. ที่ได้รับการแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติ

ราชการของ นายก อบต. ได้ก าหนดให้ก าหนดให้ปลัด อบต. เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน อบต. และลูกจ้าง 

อบต. รองจากนายก อบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ อบต. ให้เป็นไปตามนโยบาย และ

อ านาจหน้าที่ อ่ืน ตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือตามที่นายก อบต. มอยหมายประกอบกับประกาศ

คณะกรรมการพนักงาน อบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ของ อบต. จังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก 

จึงจ าเป็นตั้งมีมาตรการ การมอบอ านาจ หน้าที่ของ อบต. ขึ้น 

 

 



-44- 
๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 

 ๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ของผู้บริหารทุกระดับ 

 ๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

 จัดท าค าสั่งหมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๒ ฉบับ 

ประกอบด้วย นายก อบต. มอบหมายให้รองนายก อบต. นายก อบต. มอบหมายให้รองปลัด อบต. และปลัด 

อบต. มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๖. วิธีด าเนินการ  

 ๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ

สั่งการ  

 ๖.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ 

 ๖.๓ จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 ๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณด าเนินการ ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ ผลผลิต มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 

 ๑๐.๒ ผลลัพธ์  

-ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

-ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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3.กิจกรรม “สร้างความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน  : กิจกรรม “สร้างความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของโครงการ

บริหารผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแร งกระตุ้นในการ

พัฒนาผลงาน ซึ่งนายก อบต.โนนตาเถร ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง ล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้

ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ

คณะกรรมการพนักงาน อบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของ

พนักงาน อบต. ได้ก าหนดให้นายก อบต. แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 

พนักงาน พนักงานจ้างของ อบต. ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการ

พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน  

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ

ได ้

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้าราชการ พนักงาน อบต.โนนตาเถร 

๕. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงาน อบต.โนนตาเถร 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของราชการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนตาเถร โดยแต่งตั้งปลัด อบต. เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ

ข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

 ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

โดยประกอบด้วยนายก อบต.โนนตาเถร ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ 

และข้าราชการที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

 ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนตาเถร เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้ โดย

เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 
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 ๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนต าบลโนนตาเถร รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

 ๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

พิจารณาทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์

ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน อบต. จังหวัดนครราชสีมา 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปีงบประมาณ 

๘. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ งานบุคลากร ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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4.กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดการคุมทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

แนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรส่วนท้องถิ่นจึงมี

กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร จัดท าทะเบียนคุมเงิน

รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและประสิทธิ ลดข้อผิดพลาดในการเบิก

จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศ

กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง

ท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ 

หนังสือที่เก่ียวข้อง 

 ๓.๒ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๕. พื้นที่ด าเนินการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๖. วิธีด าเนินการ  

 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย

ตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

๘. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ

สั่งการที่เก่ียวข้อง 

 ๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

 ๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
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5. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร

ราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

และการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมและ

กฎหมายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

 ๓.๒ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 

 ๓.๓ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

 ๓.๔ เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 ๓.๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 

 ๓.๖ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ๔.๑ หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

 ๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๖. วิธีด าเนินการ  

 ๖.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ๖.๒ จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน

งบประมาณ 

 ๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 ๕.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

 ๖.๖ รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

 ๖.๗ เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 

 ๑๐.๒ ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มี่ประสิทธิภาพ 

 ๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
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6.โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง         
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง         

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ

สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้แลการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการ

จัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจที่เจ้าหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่ อบต. จะ

บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าให้ อบต. มี

อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ อบต. ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดย

พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และ

ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

 ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร เป็นไปอย่างโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัด

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ

จัดซื้อ – จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรทุกโครงการและกิจกรรม 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม

ต่างๆ ของ อบต. 

 ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาธิบาล 

 ๓.๓ เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของ อบต. ที่ด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

จ านวน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร และหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน ภายในต าบลโนนตาเถร 

๖. วิธีด าเนินการ  

 ๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดท าประกาศ ดังนี้ 

  -ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

  -ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

  -ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  -ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  -ประรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

  -ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 ๖.๒ น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ อบต. ได้แก่ ทาง

เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือส่งหน่วยงานราชการ เป็นต้น 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต  
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
  -ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  -การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  -สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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7. :กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิด

ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ         

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี โดยด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม หรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่น

ค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจของ อบต. ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการ

ด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบ

บริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการ

รับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความ

สะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่แก่ประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดย

ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ยังบริหารจัดการบริการ

สาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ 

ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า,ด้านไฟฟ้าสาธารณะ,ด้านระบบระบายน้ า,ด้านน้ าเพ่ือการอุปโภค

,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน,ด้านการส่งเสริมกีฬา,ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ,ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส

,ด้านงานสาธารณะสุข,ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี,ด้านการส่งเสริมอาชีพ,ด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณะภัย ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น,ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว,ด้าน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ด้านการศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบาย

เร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตกชวาและวัชพืชในแหล่ งน้ า การลด

และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่)โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความ

สะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม

กันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน   
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๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่

เลือกปฏิบัติ 

 ๓.๒ เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันทุจริตคอร์รัปชัน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึง

พอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๖. วิธีด าเนินการ  

 ๖.๑ ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่

เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ

ระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านส่งเสริมผู้สูงอายุ, 

ด้านส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณะสุข, ด้านส่งเสริมพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านการศึกษา และด้านการจัดบริการ

สาธารณะ ตามนโยบายเร่งเด่นของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าแลหมอกควัน การก าจัดผักตกชวาและวัชพืช

ในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 

และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องที่)   

 ๖.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลด าเนินกิจกรรม 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณด าเนินการ ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ

ไม่เลือกปฏิบัติ 

 ๑๐.๒ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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8 มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ด้วยประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้

ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็น

ธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทาง

ตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Transparency) และหลักเสมอภาค(Equity) โดยไม่

แบ่งแยกด้านเพศ ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ

บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 

๘ แห่งพระราชกฤษฎีกา ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ได้ก าหนดให้

ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติ

ภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการ

ใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร จึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มี

ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบป้องกันการระเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอ านวย

ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย

ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่อยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี

ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๖. วิธีด าเนินการ  

 ๖.๑  จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ 

 ๖.๒ จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ

ด าเนินการให้ ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

 ๖.๓ จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี

กล้องวงจรปิด ภายในสถานที่ให้บริการ 
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 ๖.๔ จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชัน ห้องน้ าส าหรับผู้

พิการ 

 ๖.๕ จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 

 ๖.๖ มีการน าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มา

ประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณด าเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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๒.๓ มาตรการในการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๒.๓.๑  มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียด

ที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

๒. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ ก าหนดให้องค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัด

ให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

การบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น เพ่ือให้การประเมินบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ

องค์กร มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานแลตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตา

เถร จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างาน หรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และอ านาจหน้าที่ของ อบต. ตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

 ๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 ๓.๓ เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 

 ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

 ๔.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ให้สั้นลง 

 ๔.๒ ประชาชนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

 ๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 

๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

 ๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด าเนินการ  

 ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่

ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ

ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 ๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน

ที่นายก อบต. มอบอ านาจให้รองนายก อบต. หรือปลัด อบต. ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท า

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

 ๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา

ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ   

 ๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้นายก อบต. และผู้บริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที ่

 ๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

 ๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

 ๑๐.๔ ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น และท าให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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2. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
1.ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
          ในมาตรา 3 /1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็น ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่ จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน”และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการดังกล่าวจึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพ่ือ  ประโยชน์สุขประชาชน  ดังนั้นงาน
ให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริหารสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้อง
ร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้มากที่สุด 
เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจ และพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติ ราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ือ
งานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ให้กับ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. วัตถุประสงค์ 
          3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
          3.2. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ได้ 
          3.3. เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน

ผู้มาติดต่อ ขอรับบริการ 
          3.4. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสมารถวัดผล

การด าเนินงานได้ 
4. เป้าหมาย / ผลผลิต  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ละผู้ที่มาติดต่อราชการกับ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
5. พื้นที่ด าเนินงาน ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
6. วิธีด าเนินการ 
          6.1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
          6.2. จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
          6.3.จัดท าประการศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้

ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
          6.4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
                 6.4.1 ปรับปรงุแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน     
                 6.4.2. ปรุงปรงุป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
                 6.4.3. จัดท าเอกสาร / แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
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                 6.4.4. จัดให้มีกล่อง / ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
                 6.4.5. จัดท า / เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
                 6.4.6.จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการโดยจัดให้มีการให้บริการแก่

ประชาชนทั้งเวลา ท าการ ช่วงเวลาพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
                 6.4.7. การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
          6.5. มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
          6.6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องใน

การจัดท า โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
          10.1 ประชาชนได้รับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
          10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
          10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
          10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามมรถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้
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3. มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการแบละเหตุผล 
          การมอบอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้นก็เพ่ือเป็น

การ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึงการพิจารณาเลือก / 
มอบหมายภารกจิละขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความ
รอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การ
ด าเนินงานของหน่วยงานต้องมีการปรับปรุงให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหาร
ราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่

กฎหมาย ก าหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
          คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ปลัด อบต.  รองปลัด อบต. หรือ หัวหน้าส่วน

ราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
6. วิธีด าเนินการ 
          6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด 

อบต. รองปลัด อบต.  หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นปฏิบัติราชการ 
          6.2 ด าเนินการออกค าสั่ง 
          6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. 

หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมาย 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนราชการทุกส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์  
          การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย

ความสะดวก และการให้บริการประชาชน / บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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4  มาตรการมอบอ านาจนายก อบต. 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอ านาจนายก อบต. 
2. หลักการและเหตุผล  
          ตามพระราชบัญญัติ อบต. ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายก อบต. ไว้ หลายเรื่อง หลาย 
ประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายก อบต. เอาไว้ การที่ นายก อบต. จะ
ด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆเกิดขึ้นได้ 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนที่ อบต. จึงได้ก าหนดมาตรการ ให้มีการมอบอ านาจของ
นายก อบต. ให้ รองนายก อบต. ปลัด อบต. และรองปลัด อบต. ได้ปฏิบัติราชการแทนนายก อบต.  
3. วัตถุประสงค์ 
          3.1 เพ่ือใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
          3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่  
4. เป้าหมาย / ผลผลิต มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  
6. วิธีด าเนินการ 
          6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจนายก อบต.  เสนอนายก อบต. พิจารณา 
          6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก อบต.  ให้รองนายก อบต. ปลัด อบต. และรองปลัด อบต. 

ปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด อบต. โนนตาเถร 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ  
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5. โครงการ : มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
1. ชื่อโครงการ : มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2. หลักการและเหตุผล  
          ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายก อบต. ใน
ฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร 
เป็นต้นซึ่งล้วนแต่ เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อ านาจอยู่กับนายก อบต.  ก็
อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น ได้
ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
3. วัตถุประสงค์  
          3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
เป็นไปอย่างรอบคอบ  
          3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  
4. ป้าหมาย / ผลผลิต 
          ค าสั่งนายก อบต.โนนตาเถร มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.

2522 ให้กับรองนายก อบต.  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
6. วิธีด าเนินการ  
          เสนอค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายก อบต.เป็น

ผู้ปฏิบัติ ราชการแทน นายก อบต. ในการใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์  
          มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายก อบต. ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร  
พ.ศ. 2522 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-63- 
6. โครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
          องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. ทั้ง
ที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ อบต. หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2522 และ หน้าทีตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้ อบต. มีหน้าที่ต้องท า
อีกมากมาย ในการบริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ของ อบต. นั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก ภารกิจมี มากมายไปรวมอยู่ด้วยกับ
ฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรค์อย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ อบต.ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 และ 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม
พระราชบัญญัติ อบต.ที่ก าหนดให้นายก อบต. มีอ านาจหน้าที่ ในการสั่ง อนุญาต ละอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ
ของ อบต.  ก าหนดให้นายก อบต. ควบคุมละรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. และเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงาน อบต. และลูกจ้างของ อบต.นายก อบต.มีอ านาจมอบหมายปฏิบัติราชการให้แก่รอง
นายก อบต.ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือกาปฏิบัติราชการของนายก อบต.ได้ก าหนดให้ปลัด อบต. เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงาน อบต.และลูกจ้าง อบต.รองจากนายก อบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแลข้าราชการ
ประจ า อบต. ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือตามที่นายก อบต. 
มอบหมาบประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของ อบต. จังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น เพ่ือให้การบริการเป็นไปตาม
หลีกการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่
สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบอ านาจ หน้าที่ อบต. ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
          3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
          3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
          3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจในการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
          3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย   
          จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้ว ย 
นายก อบต.มอบหมายให้รองนายก อบต. นายก อบต. มอบหมายให้ปลัด อบต. รองปลัด อบต. และหัวหน้า
ส่วนราชการ ปลัด อบต. มอบหมายให้รองปลัด อบต.และปลัด อบต.มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
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6. วิธีด าเนินการ  
          6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
          6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
          6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
          6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
          10.1 ผลผลิต มีค าสั่งมอบหมายงานผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
          10.2 ผลลัพธ์  
          - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
          - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต  
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน / บุคลากรในการด าเนนิกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 
2.หลักการและเหตุผล  
          เนื่องในวาระ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช เป็นวันพ่อแห่งชาติ และในวาระ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์  พระราชชนนี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่ง อบต. ได้ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อวันแม่
แห่งชาติเป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชและพระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชชนนี ที่ทรงมีพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์
ทรงเป็นทั้งพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบไม่ได้และเป็น
การเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ อบต. 
ที่ก าหนดให้ อบต.มีหน้าที่ส่งเสริม พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับ อบต. มี
แนวทางในการปฏิบัติงานให้สอด คล้องกับส านักงาน คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน / บุคลากรในการด าเนิน
กิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น จึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ 
วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพ้ืนที่ อบต.เพ่ือมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้าง
แบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันส าคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่ส าคัญ
เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนในชุมชนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
          3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรม จริยธรรม 
          3.2 เพ่ือให้พ่อ แม่ ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสีบไป 
4. เป้าหมาย ผู้ปกครองนักเรียน 
5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
6. วิธีด าเนินการ 
          6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นพ่อ แม่ ดีเด่น ประจ าปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ  
          6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขต อบต. จ านวน 12 หมู่บ้าน เพ่ือให้แต่ละ
ชุมชน ด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในขั้นต้นมายัง อบต.เพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
          6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติที่ถูกเสนอชื่อจากชุมชน
ต่างๆภายในเขต อบต.  
          6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอชื่อให้ ผู้บริหาร
ทราบ และเห็นชอบ 
         6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันส าคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ จ านวน 2 
ครั้ง / ปี โดยเชิญผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมามาเป็นประธานในพิธี 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
10. ตัวชี้วัด / ผลสัมฤทธิ์  
          10.1 ผลผลิต – มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
          10.2 ผลลัพธ์ – พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี มี
พ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
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2.โครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน / บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน / บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
          สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งแก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท าให้
การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริต
ทุกระดับภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้าง
แบบอย่างที่ดแีก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่
คนดีเหล่านั้น ให้ร่วมสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้าง
สังคมแห่งความดี   อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม   
สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค์  
          3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน / บุคลากรที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
          3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน / บุคลากรที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
          3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน / บุคลากรที่ด ารงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
          3.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลูกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น

กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน  
4. เป้าหมาย / ผลผลิต มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน / บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่

ดีจ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน / ปี 
5. พื้นที่ด าเนินการ พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  
6. วิธีด าเนินการ  
          จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน / บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร เว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนตาเถร สื่อสังคม (Social Media) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ จ านวนหน่วยงาน / บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
          10.1 ยกย่องเชิดชุเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  
          10.2 ประชาชน หนว่ยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 



-68- 
3. : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล 

          ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วม ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกรียติบุคคล 
เด็ก เยาวชน และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์
แกชุมชน สังคมละประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าใน
การส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป กองการศึกษาจัดท ากิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและ
เนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้
ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอ่ืนในชุมชุน 
3. วัตถุประสงค์ 
          3.1 เ พ่ือยกย่องบุคคลเด็กและเยาวชน ที่ ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
          3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์ละเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณะชนต่อไป 
          3.3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ต าบลโนนตาเถร 
5. สถานที่ด าเนินการ ศาลาเอนกประสงค์ อบต.โนนตาเถร อ าเอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
6.วิธีด าเนินการ 
          6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนมีจิตสาธารณะ 
          6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
          6.3 จัดท าอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาดังนี้ 
                 - ด้านช่วยเหลอืสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
                 - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น จักสาน (ประชาชน) 
                 - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพ้ืนบ้าน (ประชาชน) 
                 - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
                 - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
          6.4 ด าเนินการท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
          6.6 สรุปผลการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ2565 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง
แก่ประชาชน 
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4. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.หลักการและเหตุผล 
          เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัส ชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ท่งเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทาง แก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร 
พืชใช้สอย ในลักษณะสวนผสมต่อมามีการพัฒนาและเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้
ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้
ต้องหันกลับมาท าเกษตรเพ่ือการบริโภค และจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัว
รั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆให้เกิด
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย 
และที่ส าคัญสมารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือ
จากบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย ตั้งแต่ปี 2558  ได้เกิดภาวะฝน
ทิ้งช่วงและปริมาณฝนที่มีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้ง ท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่รับทราบถึงสถานการณ์ภัย
แล้งดี และได้ด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพ้ืนที่ท านาปรังลงอย่างมาก โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนตาเถรได้ส่งเสริมให้ ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ซึ่งเกษตรกรสมัครใจร่วมโครงการฯ โดย
พืชที่ใช้น้ าน้อยเพ่ือปลูกทดแทนปลูกข้าว อาทิ พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครัว มันส าปะหลัง แตงโม ฯลฯ ซึ่งการที่
เกษตรกรในพ้ืนที่ หันมาปลูกพืชใช้น้ าน้อย แทนการปลูกข้าวนั้น จะเห็นได้ว่าการปลูกข้าว เช่น พ้ืนที่ท านา 1 
ไร่ ใช้น้ า 1738 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่พ้ืนที่ปลูกแตงโม 1 ไร่ ใช้น้ า 583 ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น จึงเป็นวิธีการ
หนึ่งของการด าเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งในพื้นที่ต าบลโนนตาเถรอย่างยั่ง
ยีน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมด าเนินชีวิตหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เริมจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลโนนตาเถร คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้
ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามรถน าผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทาง
หนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทานที่มีการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่เพาะปลูก พืชฤดูแล้งให้สอดคล้อง
กับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจน สามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยีน จึงได้จัดท า
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ า
ศูนย์การเรียนรู่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่
เกษตรกรได้น้อมน าแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตอีกด้วย 
3.วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทายากร
ประจ าศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่านทอดทอดให้แก่
เกษตรกร 
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4. สถานที่ด าเนินการ ศูนย์เรยีนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 
5. วิธีด าเนินการ 
          5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลโนนตาเถร 
          5.2 ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี 
          5.3 มอบใบประกาศนัยบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริ ศูนย์เกษตรผสมผสาน  
          5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
          5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม ของทุกปีงบประมาณ 
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ งานส่งเสริมการเกษตรส านักปลัด อบต.โนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา 
9. ตัวช้ีวัด  
          9.1 ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง
พระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          9.2 ตัวช้ีวัดที ่2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์การเรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมาย 
เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการ จ านวน 100 คน 
10. ผลลัพธ์  
          10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจและน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
          10.2 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์เรียนรู้เกษตร
ผสมผสานด าเนินงาน อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์การเรียนรู้มีชีวิตของต าบลโนนตาเถรได้ 
          10.3 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์เรียนรู้เกษตร
ผสมผสาน มีเกษตรกร 
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2.5 มาตรการการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้รับปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
          จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ ค านึงถึงหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคลหรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรม องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆที่เอ้ือให้เกิด
การทุจรติ ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรม
ขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบละการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะ
เป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่
องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริต
อันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริต และปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ดีข้ึนเพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงาน ภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  
          3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
          3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก / กอง) น าไปยึดถือปฏิบัติ 
          3.3 เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. เป้าหมาย / ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
6. วิธีด าเนินการ  
          6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
          6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
          6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7.ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส านัก / กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของโนนตาเถร” 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของโนนตาเถร” 
๒.  หลักการและเหตุผล 
          ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓ /๑ บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการ ก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ 
ประเมินผลปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนตาเถร จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนาม 
ในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัด อบต.และหัวหน้าส านัก ปลัด/ผู้อ านวยการกอง 
และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ ราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
๓. วัตถุประสงค์ 
          ๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างม ีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
          ๓.๒ เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
          ๓.๓ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
          ๓.๔ เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติ ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๔. การประเมินผล 
          การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดย
จัดท า ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้ด าเนินการงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าว บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 
พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็น การประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ 
ดังนี้ 
           ๑. การบริหาราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
           ๒. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
           ๓. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ                        
           ๔. การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
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           ๕. การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
           ๖. การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๕. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
          ๑.๑ ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การ การประเมินผลปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ 
          ๑.๒ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
               - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็น
ต้น 
               - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานใน
การก ากับดูแลและติดตาม ผลการด าเนินงานดังกล่าว 
        ๑.๓ รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรรลุตามเป้าหมาย 
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 
        ๑.๔ วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
        ๑.๕ ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
๖. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
         มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม                     5 
         มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก                                4 
         มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี                                      3 
         มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้                                2 
         มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง                             1 
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3. กิจกรรม : ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
๒.  หลักการและเหตุผล 
          องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร เนื่องจาก
เห็นความส าคัญของการตรวจสอบท่ีจะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนตาเถร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก (ป.ป.ช. สตง. จังหวัด อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ยังให้ความส าคัญการ
ตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที ่ ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/ มีแผนการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การใหค้วามร่วมมือกับส านักงานการ
ตรวจสอบเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าป ี ได้รับมอบหมายให้ หน่วยงาน ผู้เบิก/
หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน ๔๕ 
วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต ่สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะ
ล้างข้อทักท้วง ก็จะ ด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจาก
วันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที๓่) 
พ.ศ.๒๕๔๘ ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่าย
นิติการ และด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
โดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร เพ่ือความโปร่งใส 
และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ ๑๐ ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 
๓. วัตถุประสงค์ 
          ๓.๑ เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
          ๓.๒ เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
๕. พื้นที่ด าเนินการ ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
๖.วิธีด าเนินการ 
          6.1 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
          6.2 ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในก าหนด 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5)                                                   
๘. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          ๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบการทุจริต 
          ๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
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มิติที ่๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น” 
๒. หลักการและเหตุผล 
          ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท า
การของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”  
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐ 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร จึงได้
ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร โดยมีงาน
ศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้า
ตรวจดูได้เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ  
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาผลประโยชน์ของตนต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
          ๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
          ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนตาเถร 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร จ านวน ๑ แห่ง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร (ภายในศูนย์บริการร่วม 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร)                                               
๖. วิธีด าเนินการ 
          ๖.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
           ๖.๒  มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
           ๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได ้ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
            ๖.๔  มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
          ๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
          ๖.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับการให้บริการประชาชนทั่วไป 
          ๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๘. งบประมาณการด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายบริหารและเผยแพร่วิชาการ ส านักปลัด อบต.โนนตาเถร 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
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2. กิจกรรม “ การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร” 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตา
เถร” 
๒. หลักการและเหตุผล 
          อาศัยอ านาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ ไว้ให้ประชาชน เข้าตรวจดูได้ ทั้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และเพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วน
ร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
๓. วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท า
ส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรขึ้น 
          ๒. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
          ๓. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  
                 ๓.๑ ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๓.๒ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
                 ๓.๓ ข้อมูลข่าวสาอ่ืน 
                 ๓.๔ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
๔.เป้าหมาย 
           ๑.จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน ๑ แห่ง 
           ๒. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร วา่ด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ จ านวน 
๑ ชุด 
           ๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรอง
ส าเนาข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร จ านวน ๑ ฉบับ 
          ๔. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน ๑ ฉบับ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
๖. วิธีการด าเนินโครงการ 
           ๖.๑ จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
            ๖.๒ เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
            ๖.๓ จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
            ๖.๔ จัดท าร่างประกาศ ฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอ
ต่อผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
            ๖.๕ จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
            ๖.๖ จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 
๗. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ เริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม เป็นต้นไป ณ อบต.โนนตาเถร 
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๘. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด อบต.โนนตาเถร 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          ๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.โนนตาเถร ณ ส านักงาน อบต.โนนตาเถร  
          ๒. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
          ๓. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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3. กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐” 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐” 
๒. หลักการและเหตุผล  
          คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงมีปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสในการท างาน ที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ 
บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการ ว่า “ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่า ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะได้สามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากขึ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนตาเถร ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่าง
ยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับแผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
          ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร มีความโปร่งใสในการท างานมายิ่งข้ึน จึง
ได้จัดท ากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคคลของ อบต.และตัวแทน
ชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง อบต.
กับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างาน และมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน ๕๐ คน (ตัวแทนส านัก/กอง ๒๐ คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน ๓๐ 
คน) ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
๖. วิธีด าเนินการ    
          ขั้นตอนที่ ๑ ส ารวจความต้องการอบรม 
          ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร 
          ขั้นตอนที่ ๓ ด าเนินกิจกรรม 
          ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลความรู้ 
          ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ   ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๘. งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักปลัด อบต.โนนตาเถร 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ถูกกฎหมาย 
ระเบียบ กฎบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
4. มาตรการ “ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
๑. ชื่อโครงการ: มาตรการ “ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
๒. หลักการและเหตุผล 
          ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน  เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที ่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  จึงได้จัดท ามาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ได้ง่ายและสะดวก
มากขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
          ๓.๑ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
          ๓.๒ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
          ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต มีข้อมูลประเภทต่างๆเผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ 
ประเภทขึ้นไป 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขต อบต.โนนตาเถร 
๖. วิธีด าเนินการ  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
          6.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น 
          6.2 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
          6.3 แผนการด าเนินงาน 
          6.4 แผนอัตราก าลัง 
          6.5 แผนการจัดหาพัสดุ 
          6.6 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
          6.7 สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้าง 
          6.8 ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
          6.9 งบแสดงฐานะทางการเงิน 
          6.10 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
          6.11 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
          6.12 รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
          6.13 ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ   ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง อบต.โนนตาเถร 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร ่
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5. กิจกรรม “ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลังพัสดุและทรัพย์สินของ อบต.และรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลังพัสดุและทรัพย์สินของ อบต.
และรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
๒. หลักการและเหตุผล  
          การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก ในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกัน
มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต  ประชาชนภายในเขต อบต. 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  อบต.โนนตาเถร 
๖. วิธีด าเนินการ 
          เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต.โนนตาเถร  และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ ์
อบต.โนนตาเถร 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองคลัง อบต.โนนตาเถร 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของ อบต. ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-83- 
 

๓.๑.๓  มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน 
6. มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบต.โนนตาเถร 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบต.โนนตาเถร  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
          ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น อบต.โนนตาเถร จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
เผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ ของหน่วยงานเว็บไซต์องหน่วยงานหรือสื่อ
สังคม (Social Media ) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี ้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ หน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ไดง้่ายและสะดวกมากข้ึน                                                      
๓. วัตถุประสงค์ 
          ๓.๑ เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
          ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
          ๓.๓ เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนเพ่ือเข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง  
๕.  พื้นที่ด าเนินการ  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
๖.  วิธีด าเนินการ  จัดใหม้ีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้แก่ 
          6.1 บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
          6.2 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต.โนนตาเถร ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
          6.3 ประกาศเสียงตามสาย/ วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ 
          6.4 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและประชาชน
สืบค้นเองได้ 
          6.5 จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
          6.6 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน /การจัดแถลง
ข่าว 
          6.7 หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
          6.8 ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          6.9 รายการ TV 
          6.10 รายการทาง Youtube ออนไลน์ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๘. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง อบต.โนนตาเถร 
๑๐. ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ์  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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7. โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
          ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก เครื่องมือ
สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านสื่อ การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จและรวดเร็วยิ่งขึ้น โยเฉพาะการสรุป เพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้น เป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้างความ
หน้าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของ อบต. ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกัน
ของกิจกรรม/โครงการต่างๆได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้น การสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน ต้องการให้ประชาชน
เข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของ อบต. จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อท่ีเหมาะสมกับสภาวการณ์
นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละข้ันตอนที่ต่างกันเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน
ยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใส และ
ยุติธรรม 
๓. วัตถุประสงค์ 
          3.๑ เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ อบต. ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านสื่อประเภทต่างๆ 
ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์,สื่อวิทยุ,โทรทัศน์,สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
          3.๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต.อย่างถูกต้อง
และโปร่งใส 
          3.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของ อบต. 
          3.๔ เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
          3.๕ เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
          3.๖ เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่าง อบต. สื่อมวลชนและประชาชน 
๔. เป้าหมาย  เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร ให้แก่
ประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง 
          ๔.๑ จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานของ อบต. 
          ๔.๒  จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
          ๔.๓  จัดท าแผ่นผับประชาสัมพันธ์ อบต. และคู่มือการให้บริการประชน 
          ๔.๔  จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของ อบต. 
          ๔.๕  จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 
          ๔.๖  จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
          ๔.๗  จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน 
          ๔.๘  จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
          ๔.๙  จัดท าของที่ระลึก 
          ๔.๑๐  รถโฆษณาเคลื่อนที 
          ๔.๑๑  ป้ายประชาสมัพันธ์ 
          ๔.๑๒  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
          ๔.๑๓ จดัท า Spot 
          ๔.๑๔  เสียงตามสาย 
          ๔.๑๕  อ่ืนๆ 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
๖.  วิธีด าเนินการ 
          ๖.๑  เสนออนุมัติ  โครงการ 
          ๖.๒  ด าเนินการประชุม 
          ๖.๓  มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
          ๖.๔  ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ตามภารกิจของ อบต. 
          ๖.๕  ติดตามและประเมินผลโครงการ 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
๘.   งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
๙.   ผู้รับผดิชอบโครงการ ส านักปลัด อบต.โนนตาเถร 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรซึ่งออกแบบ
โดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร เป็นตัวชี้วัด โดย
ก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
          - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของ อบต. และมีความพึงพอใจในการสื่อเอกสาร ใน
การประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
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๓.๒  การรับฟังความคิดเห็น การรับและการตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
๓.๒.๑  มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนนิกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอ่ความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า 
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรได้ด าเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผน
แม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนตาเถร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติ งบประมาณของ อบต.ใน
ปีถัดไป ส านักปลัด อบต.โนนตาเถรจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์ 
         ๓.๑  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชน และ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
         ๓.๒  เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
         ๓.๓  เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ อบต. 
         ๓.๔  เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
         ๓.๕  เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วม 
         ๓.๖. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต    
          จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนและจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน ๑๒ หมู่บ้าน ในเขต อบต.โนนตา
เถร ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของหมู่บ้าน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่
ปีของ อบต.โนนตาเถร 
๕. พื้นที่ด าเนินการ   อบต.โนนตาเถร 
๖. วิธีด าเนินการ 
         ๖.๑  เสนอขออนุมัติโครงการ 
          ๖.๒  ประสานหมู่บ้านเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
          ๖.๓  ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          ๖.๔  จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
          ๖.๕  ด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
          ๖.๖  จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
          ๖.๗  จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
          ๖.๘  จัดท าแผนชุมชนเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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          ๖.๙  ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  จดัเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน ๑๒ 
หมู่บ้าน ระหว่างเดือน กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖5  
๘. งบประมาณด าเนินการ  1๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.โนนตาเถร 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          10.๑ มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐาน ส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
          10.๒ ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน 
          10.๓ ได้แผนงานโครงการชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ อบต. 
          10.๔ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
          10.๕ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
          10.๖ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.โครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
๑. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้การบริหารประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนตาเถร จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ไว้เพื่อส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
๓. วัตถุประสงค์ 
          ๓.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็น ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
          ๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงาน อบต.โนนตาเถร 
          ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของ อบต. กับประชาชนในพื้นที่ 
๔. เป้าหมาย 
          ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ี ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้มารับบริการและผู้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสม และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ตามมา 
๕. วิธีการด าเนินการ 
          ๕.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
          ๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ช่องทางในการร้องทุกข์ 
          ๕.๓ น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
          ๕.๔  แจ้งผลการปฏบิัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  ให้บริการ ในวัน เวลาราชการ วันจันทร ์- วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ 
น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน  ดังนี้ 
          ๖.๑  ส านักงาน อบต.โนนตาเถร 
          ๖.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๔๔-๙๗๗๒๓๔ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๔-๙๗๗๒๓๕ 
          ๖.๓ ทางเว็บไซต์ 
          ๖.๔ ทางไปรษณีย์ 
๗.  งบประมาณการด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัด อบต.โนนตาเถร 
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๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๙.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
          ๙.๒ สามารถด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
          ๙.๓ แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
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๓.๒.๒  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
3.มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ศูนย์บริการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร เป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ในการ
ให้บริการประชาชนแบบองค์รวม ผสมผสานและต่อเนื่องสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งใน
ด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มี
มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกันทั่วถึงเสมอภาค ตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนเป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งข้ึน รวมทั้งเป็นช่องทางท่ีเปิดให้ปะชาชนได้มี
ส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
๓. วัตถุประสงค์ 
          ๓.๑ เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
          ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ส านักปลัด อบต.โนนตาเถร 
๖. วิธีด าเนินการ  จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่  
          6.1 กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ  ส านักงาน อบต.โนนตาเถร 
          6.2 ผ่านเว็บไซต์ อบต.โนนตาเถร 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖4- กันยายน ๒๕๖5 
๘.  งบประมาณในการด าเนนิการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  ศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักปลัด อบต.โนนตาเถร 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ์  ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางใน
การรับเรื่องร้องเรียน 
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4.กิจกรรม  รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม  รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องม ีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน ร้องทุกข ์
เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน  
๓. วัตถุประสงค์ 
          ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
           ๓.๒ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โดยการน าเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฎิบัติ 
           ๓.๓ เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
๔. เป้าหมายการด าเนินการ  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  อบต.โนนตาเถร  
๖. วิธีการด าเนินการ  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ แจ้งผู้ร้องเรียนโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน ท าการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัด อบต.โนนตาเถร 
๙. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          ๑๐.๑  การปฏิบัติหนา้ที่ราชการที่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
          ๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-92- 

 
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๓.๑ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.โนนตาเถร 
๒. หลักการและเหตุผล/ ที่มาของโครงการ 
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนตาเถร ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ อบต. มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนตาเถร โดยส านักปลัด งานนโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการสนับสนุน การจัดท า
แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต. และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็น ในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.โนนตาเถร และแผนพัฒนาสี่ปี อบต.โนนตาเถร ให้
สอดคล้องกับประเด็นหลัก การพัฒนาที่ประชาคม  อบต.และคณะกรรมการพัฒนา อบต.โนนตาเถร ก าหนด
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย / ผลผลิต  
          คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.โนนตาเถร 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
6. วิธีด าเนินการ 
          6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม อบต. 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
          คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร บางต าแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบ ฯ ก าหนด อบต. จึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคล
ในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคระกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต. โนนตาเถร แทน
กรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายในระเบียบก าหนดเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2559 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิชอบโครงการ ส านักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.โนนตาเถร 
10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์  
          องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนตาเถร เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.โนนตาเถร 
และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนตาเถรความต้องการของประชาชนและชุมชนในเขต อบต.โนนตาเถร ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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2. โครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
          กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่
และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร จึงได้จัดท า
โครงการการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปีขึ้นเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม  ของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  
3. วัตถุประสงค์  
          เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณอีกทางหนึ่ง 
4. เป้าหมาย 
          ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ า
ต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  
จ านวนไม่น้อยกว่า 600คน 
5. วิธีด าเนินการ 
          5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที ่
          5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
          5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที ่การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
          5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจาก อบต.โนนตาเถร 
          5.5 ด าเนินโครงการตาม วัน เวลา ที่ก าหนด 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
7. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด อบต.โนนตาเถร 
9. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์  
          ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการกระจายอ านาจ และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น   
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3. โครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
          การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุงเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นส าคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่การที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง”การสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และ
ประสานกับหน่วยงานทุกส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องปัญหาที่เกิดข้ึนในอนาคต  
3. วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามรถ
ก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่ตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
4. เป้าหมาย ทุกหมู่บ้านในเขต อบต.โนนตาเถร 
5. วิธีด าเนินการ 
          5.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องที่วางแผนการด าเนินงาน 
          5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
          5.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
          5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด อบต.โนนตาเถร 
9. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
          ชุมชนสมารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความ
ร่วมมือกันของคนในชุมชนก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดี ให้กับ
ลูกหลานสามรถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตนเองได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-95- 

 
4. มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารจัดการกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
          ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
          1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
          2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
          3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          4. การประเมินผลปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วน๖บลโนนตาเถรให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได ้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับ
ประชาชน / ต าบล /ชุมชน / หมู่บ้านและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
3. วัตถุประสงค์  
          1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน  
          2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ อบต. 
โนนตาเถร 
4. เป้าหมาย ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 
5. พื้นที่ด าเนินการ อบต. โนนตาเถร 
6. วิธีด าเนินการโครงการ 
          6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
          6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใน อบต.โนนตาเถร หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
          6.3 รายงานผลพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ก าหนด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด อบต.โนนตาเถร 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของ อบต. 
โนนตาเถรหรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้ อบต โนนตาเถร มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
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มิติที ่4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
         4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
1. ชื่อโครงการ : โครงการการจัดแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
2. หลักการและเหตุผล 
          การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของ  อบต. โนนตาเถร 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในกา
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนด โดย
ผู้บริหารสามรถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือให้สามรถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายใน
ที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง จะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรเป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค์  
          3.1 เพ่ือจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน ฑ.
ศ.2544 
          3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลละตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
          3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติ5คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
          3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
          3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้ละระวังทรัพย์สินต่างๆของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  
4. เป้าหมาย / ผลผลิต พนักงานอบต. พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
5. พื้นที่ด าเนินการ ส่วนราชการทุกส่วน ทุกกอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
6. วิธีด าเนินการ  
          6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
          6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
          6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
          6.4 สอบทานระบบปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ / หรือ ระเบียบ ข้องบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
          6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน อบต.โนนตาเถร 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
          10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมาก
ขึ้น 
          10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายลดน้อยลง 
          10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก / กอง / หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
          10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง  
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2.โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
          ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ก าหนดให้หน่วยงานตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้  รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด อบต.โนนตาเถร จึงได้มีการจัดท าและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกปี 
3. วัตถุประสงค์  
          1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของ อบต.โนนตาเถร    
          2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายก อบต.โนนตาเถร ทราบตามแบบที่
ระเบียบ ฯ ก าหนด 
          3. เพ่ือรายงานการติดตาม และประเมนผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามก าหนด  
4. เป้าหมาย / ผลผลิต ส่วนราชการทุกหน่วยงานของ อบต.โนนตาเถร 
5. พื้นที่ด าเนินการ    ส่วนราชการทุกหน่วยงานของ อบต.โนนตาเถร 
6. วิธีด าเนินการ  
          6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
          6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
          6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามละประเมินผลการควบคุมภายใน 
          6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ  ปย.2  
          6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดท ารายงาน ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให
ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8.  งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ อบต.โนนตาเถร 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์  
          10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
          10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
          10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน  
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง หรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
3.กิจกรรมติดตามประเมินผลควบคุมภายใน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
         ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆโดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆนอกเหนือจาก
ด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ 
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้าน และสามารถสะท้อนภาพให้
เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด  การที่
ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี ้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการ ก าหนดหน้าที่และมอบหมาย
งานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงาน ทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคน
เดียว การควบคุมสอบทานและตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนขาดการประเมินและการ
บริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น  และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายใน
ดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ อบต.โนนตาเถร พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ
ควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในของ อบต.โนนตาเถรขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
          3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัด และคุ้มค่าโดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆที่อาจมีขึ้น 
          3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้  สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
          3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
4. เป้าหมาย 
          เพ่ือให้การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5. วิธีด าเนินการ  
          5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6  
          5.2 ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภาระกิจและตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนา อบต.โนนตาเถร เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
          5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
          5.4 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นลัอุปสรรค์ต่างๆให้ผู้บริหารทราบ 
6. สถานที ่/ ระยะเวลาด าเนินการ อบต.โนนตาเถร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกกอง / ส านัก ของ อบต.โนนตาเถร  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          9.1 การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          9.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
          9.3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
          9.4 การปการปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่
วางใว้ 
          9.5 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
          10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา  
          10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80ได้ด าเนินการแก้ไข 
          10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
          10.4 มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
          105 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ร้อยละ 80ในระดับมาก)  
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4. มาตรการ : ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน อบต.โนนตาเถร 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน อบต.โนนตาเถร  
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
          ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ก าหนดให้ อบต.โนนตาเถร ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือ ในการบิหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือ
โครงการต่างๆของหน่วยรับตรวจและรายงานผลหารประเมินการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดการผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ
ตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มี หรือคาดว่า จะมีและจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค์ 
          3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดการผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
          3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
          3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. เป้าหมาย ทุกส่วนราชการของ อบต.โนนตาเถร 
5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงาน อบต.โนนตาเถร 
6. วิธีด าเนินการ   
          6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อบต.โนนตาเถร (ระดับองค์กร) 
จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
          6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร น าแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3)ไปด าเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับย่อย) 
          6.3 หัวหน้าส่วนราชการของ อบต.โนนตาเถร รายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน  
(แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อบต.
โนนตาเถร 
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          6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อบต.โนนตาเถร ประชุมพิจารณาละ
ประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม ่หรือ
จะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
      6.5 รายงานผลการติดตามปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมา  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
8. งบประมารด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายละแผน อบต.โนนตาเถร 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
          10.1 สว่นราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
          10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
          10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้
ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้
4.1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณการรับ – จ่ายเงิน การ
หาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
         การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ สร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้อง ทั้งระเบียบกฎหมาย
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ เสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการท างานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
          3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
          3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามละตรวจสอบได้ 
          3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
          3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใสสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
4.เป้าหมาย / ผลผลิต  ประชาชนในเขต อบต.โนนตาเถร 
5. พื้นที่ด าเนินการ อบต.โนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
6. วิธีด าเนินการ  
          จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบอ่ืนๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547และวันที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงาน อบต.โนนตาเถรภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเพ่ือน าเสนอผู้บริหาร
ท้องถ่ินและประกาศส าเนาดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2565 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง อบต.โนนตาเถร 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
          10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้องรวดเร็วเกิดความประหยัด 
          10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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2.กิจกรรม : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับการจ่ายและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน  
ของ อบต.โนนตาเถร 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับการจ่ายและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน ของ อบต.โนนตาเถร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับจัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่ายเบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าบริการจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบจึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการ
ขั้นตอนที่ถูกต้องมีความสุจริตส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ กองคลัง อบต.โนนตาเถรจึงได้ริเริ่ม
กิจกรรมเพื่อให้การรับจ่ายเงินและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และรับทราบถึงรายรับรายจ่ายอง อบต.โนนตาเถร 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การรับจ่ายเงินของ อบต.โนนตาเถรเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
4. พื้นที่ด าเนินการ อบต.โนนตาเถร 
5. วิธีการด าเนินการ  
          5.1 มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
          5.2 มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
          5.3 เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
          5.4 สรุปผลการรับจ่ายเงินของ อบต.โนนตาเถรให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆเช่นทางเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเสียงตามสายหอกระจายข่าวเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเงินและบัญชีกองคลัง อบต.โนนตาเถร 
9. ตัวชี้วัด มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 
10. ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับจ่ายเงินของ อบต.โนนตาเถร ท าให้
เกิดความโปร่งใสในการรับจ่ายเงินของ อบต.โนนตาเถร 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ :โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
          ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมายระเบียบประกาศค าสั่งเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ต่างๆที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฎิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัดปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องการขาด
ความรอบครอบความช านาญประสบการณ์หรือขาดความรู้กฎหมายระเบียบประกาศค าสั่งเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ต่างๆที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้นหากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมายระเบียบหรือกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและท าให้การแก้ปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล
ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้าเพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริงจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกฎหมายค าสั่งและหลักเกณฑ์ต่างๆที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าความผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบดังนั้นเพ่ือให้ผู้บริหารและ
สมาชิก อบต.โนนตาเถรเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภา
ท้องถิ่นพ.ศ.2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความ
เข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา100
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
มาตรา103แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตงานนิติารส านักปลัด 
อบต.จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3.วัตถุประสงค์ 
          3.1 เ พ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภา  อบต.โนนตาเถรเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
          3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.โนนตาเถรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการยื่นภาษีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
          3.3 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.โนนตาเถรมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโชน์ส่วนรวมตามมาตรา100แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
          3.4 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.โนนตาเถร มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฎิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่รัฐตามมาตรการ103แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยตัวการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4  เป้าหมาย / ผลผลิต  ผู้บริหาร อบต.โนนตาเถร จ านวน 4 คนและสมาชิกสภา อบต.โนนตาเถร  
จ านวน 22 คน  รวม 26  คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงาน อบต.โนนตาเถร 
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6. วิธีด าเนินการ  
          6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
          6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลาและสถานที่ให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เข้ารับการ
อบรม 
          6.3  อบรมให้ความรู้โดยวิทยากรพร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
          6.4  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณพ.ศ.2565 
8. งบประมาณการด าเนินงาน 70,200 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานนิติกร ส านักปลัด อบต.โนนตาเถร 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          10.1 ผู้ บริหารและสมาชิกสภาอบต . โนนตาเถรได้ เ พ่ิม พูนความรู้ ความเข้ า ใจระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
          10.2 ผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต.โนนตาเถร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน 
          10.3 ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.โนนตาเถรมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา100แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
          10.4 ผู้บริหารและสมาชิกสภา.อบต.โนนตาเถรมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา103แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรได้ด าเนินการเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะ
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อกฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วยเพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรจึงได้มี
การจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอเพ่ือเป็นกาเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กรพัฒนาท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
3. วัตถุประสงค์ 
          3.1เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
          3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย 
          3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย / ผลผลิต สมาชิก อบต.โนนตาเถร จ านวน 16 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ ทั้งใน อบต.โนนตาเถรและหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
6. วิธีด าเนินการ 
          6.1ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 
          6.2เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้วด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมหรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่
รับผิดชอบ 
          6.3แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา
โดยผ่าน นายก อบต.โนนตาเถร 
          6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่นและรายงาน
เสนอต่อ นายก อบต.โนนตาเถรทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมาณในการด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักปลัด นายก อบต.โนนตาเถร 
10. ผลลัพธ์   
          10.1สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
          10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์ท างานใหม่ๆ 
          10.3การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  จ านวน26 
รายได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 



-108- 
3. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต. 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต. 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ
และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท า
หน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็งเพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมรส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการ
สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาภายใน
ต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชนตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร
และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนตาเถรเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
          3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทในการปฏิบัติงานและการมี
ส่วนร่วมในการท างาน 
          3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
          3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
4. เป้าหมาย สมาชิกสภา อบต.โนนตาเถร จ านวน  16 คน 
5. พื้นที่ด าเนินงาน อบต.โนนตาเถร 
6. วิธีด าเนินการ 
          6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานใน
เรื่องต่างๆเช่น 
                 6.1.1 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด จ านวน 2
คน 
                 6.1.2 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกจ านวน4คน 
                 6.1.3 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนจ านวน4ศูนย์รวม8คน 
          6.2 สมาชิกสภา อบต.ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนตาเถรเพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
และต้องการของประชาชน 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณพ.ศ.2565 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา ส านักปลัด อบต.โนนตาเถร 
10. ผลลัพธ์ การพัฒนา อบต.โนนตาเถร เป็นไปอย่างต่อเนื่องตอบสนองความต้องการของประชาชนเกิด
ทัศนคติที่ด ี
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          คอร์รัปชัน หมายถึงการใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมหาก
ใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัป
ชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการราชการพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐทั้งนี้เพื่อให้การบริหาร
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว้วางใจ
ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค์  
          สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย / ผลผลิต คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในต าบลโนนตาเถร 
5. พื้นที่ด าเนินการ อบต.โนนตาเถร 
6. วิธีด าเนินการ  
          6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคอร์รัปชัน 
          6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด อบต.โนนตาเถร 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัป
ชันได ้
          10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันใน
ระดับ อบต. 
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2. กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ: กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2 .หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศอย่างมากจ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหาโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆให้เกิดการเฝ้าระวังป้องปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
          3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
          3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนใน อบต.โนนตาเถร 
5. พื้นที่ด าเนินการ  อบต.โนนตาเถร  
6. วิธีด าเนินการ  
          6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
          6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ทุกหมู่บ้าน 
          6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
          6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
          6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
          6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมาณการด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
          10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
          10.2  น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
         10.3 บูรนาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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3. มาตรการ : ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
1.ชื่อโครงการ: มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่6) พ.ศ.
2552 ก าหนดให้ อบต. มีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดท างบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการ
สร้างจิตส านึกค่านิยมการบูรนาการการสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการไม่ว่าจะเป็น
วงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรมีภารกิจหน้าที่ในการบริหาร
ราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐเอกชนและรัฐวิสาหกิจรวมถึงภาค
ประชาชนทั่วไปในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น  ดังนั้น 
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้นจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้านในการ
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นในการนี้การมีเครือข่ายที่ดีคอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ
รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรในการร่วม
คิดร่วมพิจารณาร่วมตัดสินใจร่วมท าร่วมรับผิดชอบและร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันใน
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรพิจารณาแล้วเห็นว่าการเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนา เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
ของเครือข่ายด้านการป้องการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค์ 
          3.1 เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์องท้องถิ่น 
          3.2 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับ ปัญหาการทุจริต 
          3. 3 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นท่ี อบต.โนนตาเถร 
4. เป้าหมาย 
          ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขต อบต. โนนตาเถร เข้ามามี
ส่วนร่วมในการเป็น เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับ อบต. โนนตาเถร 
5. สถานที่ด าเนินการ ในเขตพ้ืนที่ อบต.โนนตาเถร 
6.วิธีด าเนินการ 
          6.1 แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต อบต.โนนตาเถร 
          6.2 จัดท าข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง 
โดยการ ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
          6.3  เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของ อบต. โนนตาเถร 
ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
          
  

 


