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คานา
เทศบาลตำบลโนนสูงได้จัดทำแผนปฏิบัติการฟ้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ 

โปร่งใส (พ.ศ. 2566 -  2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไนการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ 
ทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก,ประซาซนตลอดจนแสดงให้เห็นถึง 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อด้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อ 
การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะ 
ส่งผลให้ประซาซนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของหน่วยงานมากยิงขึ้น

เทศบาลตำบลโนนสูงได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ 
โปร่งใส (พ.ศ. 2566 -  2 5 7 0 )ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับได้แก่ ยุทธศาสตร์ซาติ 2 0 ปี (พ.ศ. 2561 -  2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ซาติ (พ.ศ. 2561 -  2580) ประเด็นที (21) การต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิขอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ นโยบายและแผนระดับซาติว่าด้วยความมั่นคง 
แห่งซาติ และแผนปฏิบตการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิขอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (In teg rity  a n d  T ransparency A sse ssm e n t: ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนท่ี 1 บทนำ ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน เป้าหมาย และประโยซน์ฃองการจัดทำแผน

ส่วนท่ี 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการใน 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจำนวน 20 โครงการ ดังนี้ 

มิติท่ี 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จำนวน 5 โครงการ 
มิติที่ 2 การบริหารราฃการด้วยความโปร่งใส จำนวน 8 โครงการ 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประซาซน จำนวน 3 โครงการ 
มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน

4 โครงการ
ส่วนท่ี 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ

เทศบาลตำบลโนนสูงหวังเป็นอย่างยิงว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม 
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 -  2570) ของเทศบาลตำบลโนนสูง จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเพื่อยกระดับ 
คุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนำไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ซาติ (พ.ศ. 2561 -  2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิขอบ ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทย 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ”

เทศบาลตำบลโนนสูง 
22 กันยายน 2565



สารบญ

ค ำ น ำ

ส่วนท่ี 1 บทนำ
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน
4. ฟ ้าหมาย
5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ 
แยกตาม 4 มิติ

ส่วนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ



ส่วนที่ 1 
บทนำ

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
ลำดับ

ท่ี
ข้ันตอน 

การดำเนินงาน
ประเด็นความเสี่ยงการ 

ทุจริต
Risk

Score
มาตรการ

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1 การบริหารงานของ 

หน่วยงาบ และการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากร

1. ผู้บริหารดำเนินการตาม 
น โ ย บ า ย ข อ ง ต น เอ ง  
แทรกแขงการปฏิบ ัต ิงาน  
ของเจ้าหน้าที่ ขึ่งอาจขัดต่อ 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
2. บุคลากรของหน่วยงาน 
ปฏ ิบ ัต ิตามน โยบายของ  
ผ ผ ู้บ ร ิห า ร  โด ย ไ ม 'ม ี 
กฎระเบียบรองรับ
3. บุคลากรของหน่วยงาน 
ไม'ให้ความสำคัญกับการ 
ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว 
มาทำท ีทำงาน ขาดความ 
รับผิดขอบต่อการปฏิบีตงาน

ปานกลาง 1. โครงการส่งเลริมการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือบีองกันการ 
ทุจริต
2. มาตรการแสดงเจตนารมณในการ 
น ำห ส ํก ค ุณ ธ ร ร ม ม า ใข ัใน ก าร  
บริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการบีองกันการทุจริตเพื่อ 
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
3. มาตรการจัดทำแผนปฏิบ ัต ิการ 
น ้อ งก ัน ก ารท ุจ ร ัต เพ ้ อยกระดับ  
คุณธรรมและความโปร่งใส
4 . โครงการพ ้'ฒ น าค วาม ร ู'ค ัาน  
กฎหมายและระเบียบทีเกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงาบ สำหรับบุคลากรของ 
หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา 
ท้องล่ืน
5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
ตามประมวลจริยธรรมของระบุซื่อ 
องค์กรปกครองส่วนท้องล่ืน
6. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน 
การทุจริต
7. มาตรการประเมินความคุ้มค่าใน 
การบริหารงานของหน่วยงาน

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย 
โอ น  เล ื อ น ต ำแ ห น ,ง /  
เ โ น  เ ค ัอ  น แ ล ะ ก า ร  
มอบหมายงาน ไม,เนิบธรรม 
เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ 
เรียกรับเงินเพ่ือให้ได้รับการ 
แต่งต้ังหรือเล่ือนตำแหน่ง

ปานกลาง 1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร 
และพ้'ฒนาทร*',พ ยากรบ ุคคลแก  ่
สาธารณะ
2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ 
บริหารงาบบุคคล
3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ 
พิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน



ลำดับ ข้ันตอน ประเด็นความเสี่ยงการ Risk มาตรการ
ที ่ การดำเนินงาน ทุจริต Score ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

4. มาตรการนำผลการประเมินความ 
พ ิงพ อ ใจ ข อ งป ร ะช าช น ใน ก าร  
ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนชั้น เลื่อน
เงินเดือน ชองบุคลากร

3 ก า ร บ ร ิห า ร ก า ร เง ิน 1. ก าร บ ร ิห าร ก าร เง ิน สูง 1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ การจัดซื้อจัด งบประมาณ การจัดซื้อจัด ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
จ้าง การบริหารพัสดุ และ จ ้าง การจ ้ดหาพ ัสด ุ ไม่ ประจำปี
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน เฟ ้น ไป ต าม ร ะ  เบ ี ยบที่ 2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
ของทางราชการ เกี่ยวช้อง หรือไม่เป็นไปตาม จ้างประจำปี

วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่ 3. มาตรการฟ้องกันผลประโยชน์
เกิดประโยชน์กับราชการ ทับช้อนชองหน่วยงาน

4. ม าตรการฟ ้องพ ัน การใช ้จ 'าย  
ง บ ป ร ะ ม าณ ท ีไ ม 'ส ม ค ว ร  ผิด 
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
6. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน 
การใช้ทรัพย์สินชองทางราชการ

2. น ำท ร ิพ ย ์ส ิน ชองท าง ปานกลาง 7. โครงการปลูกฝังวิธ ีค ิดแยกแยะ
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ตน ส่วนรวม

4 การให ้บริการสาธารณะ/ 1. ไมให้บริการแก่ประซาซน สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy
บริการประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก 2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ

ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง 3 .โค ร งก ารพ ัฒ น าค ุณ ภ าพ ก าร
กลุ่ม หรือมีการติดสินบน ให้บริการประชาซนตามหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือให้ได้คิวเร็วข้ึน 4. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน
2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ “บริการเป็นเลิศ”
จ า ก ผ ุ1*'ข อ ร ิ'บ บ ร ิก า ร 5. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ประชาซนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปกต ิ เพ ั อ แ ล ก พ ับ ก าร (E-Service)
ให้บริการ หรือการพิจารณา 6. มาตรการจัดให้มีระบบและซ่องทางการ
อนุมติอนุญาติ รับเรืองร้องเรียบเกี่ยวกับการทุจริต

ของหน่วยงาน



ลำดับ
ที ่

ข้ันตอน 
การดำเนินงาน

ประเด็นความเสี่ยงการ 
ทุจริต

Risk
Score

มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

3. ให้บริการไม่เป็นไปตาม 
มาตรฐาน เซ่น ใช ้เว ล า  
ให้บริการนานกว่าทีกำหนด 
ไว้

2. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ 

ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง  ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 -  2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกชองประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
ไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี 
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประซาซบมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
ทั้งการพัฒนาคบในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง 
สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -  2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด 
ตัวช้ี'รัด'ไว้'ว,า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม,ตากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จึงไต้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นดัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่ 
เช้าร่วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยใบระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 
- 2570) ได ้กำหนดต ัวช ี้ว ัดไว ้ว ่า ใบปี พ.ศ. 2570  ประเทศไทยต ้องม ีคะแนนด ัชน ีการร ับร ู้การท ุจร ิต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 57 คะแนน และ 
หน่วยงานที่เช้าร่วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี 
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจำปี 2564 ผลปรากฎว่าประเทศไทยได้ 35 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 1 0 0 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 1 1 0 โลกซึ่งลดลงจากปี 2 5 6 3 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็น 
ว่าประเทศไทยยังต้องแกัIฃป้ญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องกินเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งใบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ภายใติโครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย



อำนาจจากส่วนกลางลงสู,ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประซาซนในท้องถิ่น 
ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู,การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปราศจากการทุจริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขชองประซาซน 
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาต ิก ็จะมีความเจริญก้าวหน้าพ ัดเท ียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก 
แห่งการปกครองชุมซนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประซาซนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก็ไฃปีญหาในระดับ 
พื้นที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำไต้เท่าที’จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้อง 
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประซาซนในท้องถิ่น

ตังน้ัน เทศบาลตำบลโนนสูงจึงให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับ 
การฟ ้องก ันการท ุจร ิต โดยได้ดำเน ินการจัดทำแผนปฏิบ ัต ิการฟ ้องก ันการท ุจร ิตและนำไปสู,การปฏิบ ัต ิ 
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโนนสูง (พ.ศ. 2566 -  2570) 
อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทๆ ท่ีกำหนดไว้ว่าในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่ 
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องไต้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมี 
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไต้ 
คะแนนไม่ตากว่า 57 คะแนน

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน
(1) เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสูงต่อสาธารณซน
(2) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ 

ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก,ประซาซนท้องถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

(3) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลโนนสูงเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส 
และตรวจสอบได้

(4) เพ ื่อส ่งเสริมการม ีส ่วนร่วมของประซาซนในการป ้องก ันตรวจสอบและต,อต ้านการท ุจร ิต 
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสูงที่มิประสิทธิภาพ เข้มแข็ง 
และลดการทุจริต

4. เป็าหมาย
(1 )  คดีทุจริตของเทศบาลตำบลโนนสูงลดลง ร้อยละ 5 0 ในปี พ.ศ. 2570
(2) เทศบาลตำบลโนนสูงมีคะแนน ITA เพิ่มขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนข้ึนไป)



ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /เทศบาลตำบลโนนสูงผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนน 
ข้ึนไป) และมิคะแนน ITA 90 คะแนนข้ึนไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ผ่านเกณฑ์ ITAแล้'ว)

ค่าเป้าหมาย จ 2566 จ 2567 จ 2568 ปี 2569 ปี 2570
จ ำ น ว น ค ด ี ท  จริต  
ลดลง
(คำนวณจากปี 2565)

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50

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

5. ประโยขม่ของการจัดทำแผน
(1) ผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสูงได้แสดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณะ
(2) เทศบาลตำบลโนนสูงมิวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึกและความตระหนักในการ 

ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประซาซน 
ท้องถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

(3) เทศบาลตำบลโนนสูงม ีการบริหารราชการเป ็นไปตามหลักธรรมาภ ิบาล เป ิด เผย โปร่งใส 
และตรวจสอบได้

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการปีองกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนสูง
(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานชองเทศบาลตำบลโนนสูงที่มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง 

และลดการทุจริต



ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมน,ละความโปร่งใส

เทศบาลตำบลโนนสูง 
ประจำปี 2566  - 2570

เทศบาลตำบลโนนสูงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 -  2570) ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจำนวน 20 โครงการ ดังนี้

จ ปี จ 2568 จ จ
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 2566 2567 2569 2570 หมาย

งบประ งบประ งบประ งบประ งบประ เหตุ
มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. การสร้าง 1.1 การเสริมสร้าง 1)โครงการเผยแพร่ประขาสัมพันธ์ความรู้ด้าน - - - - -
วัฒนธรรม จิตสำนึกและความ กฎหมายและระเนึยบท้เก่ียวข้องกับการ
สุจริต ตระหนักนก,บุคลากร ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วน

ท''งข,,าร าช ก าร ท้องถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน - - - - -
การเมืองฝ่ายบริหาร 2)มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงาบตาม
ข้าราชการการเมือง ประมวลจริยธรรมชองเทศบาลตำบลโนนสูง” 5,000 5,000 5,๓0 5,000 5,000
ฝ่ายสภาท้องกิน และ 3) โครงการเสริมสร้างการบริหารงานตาม
ฝายประจำชอง หลักธรรมมาภิบาลเพ่ือป้องกันการทุจริต 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
องค'กรปกครองส่วน 4)ปีกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเสริมสร้าง 

องค์กรสุจริต
5) โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อด้านการทุจริต

รวม จำนวน 6 โครงการ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
2. การบริหาร 2.1 การเปิดเผย 6) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูล - - - - -
ราชการด้วย ข้อมูลสาธารณะของ ขำวสารเพือเผยแพร,ข้อมูลขำวสารแก่
ความโปร่งใส องค์กรปกครองส่วน ประชาชน - - - - -

ท้องถ่ิน 7) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ 
กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ 
ระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2.2 มาตรการส่งเสริม 8) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลัก - - - - -
คุณธรรมและความ คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
โปร่งใส เทศบาลตำบลโนนสูงด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ 

การป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม 
และความโปร่งใส
9) มาตรการ NO Gift Policy - - - - -



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
จ

2566 52567
ปี 2568 จ

2569
จ

2570 หมาย
เหตุงบประ 

มาณ 
(บาท)

งบประ 
มาณ 
(บาท)

งบประ 
มาฌ 
(บาท)

งบประ 
มาณ 
(บาท)

งบประ 
มาณ 
(บาท)

10) มาตรการปีองกันผลประโยขน์ทับข้อนของ 
เทศบาลตำบลโนนสูง
11) กิจกรรมการใข้บัตรคิวในการติดต่อราขการ
12) มาตรการ'จัดทำแผนปฏิบัติการป็องกันการ 
ทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

2.3 มาตรการลดการ 
ใข้ดุลพินิจในการ 
ปฏิบัติงาน

13) กิจกรรม มาตรการ”จัดทำข้อตกลงการ 
ปฏิบ้ตราขการตามหลักธรรมากิบาล ”

รวม จำนวน 8 โครงการ - - - -

3. การส่งเสริม 
บทบาทและ 
การมีส่วนร่วม 
ของภาค 
ประขาขน

3.1 การส่งเสริมให้ 
ประขาขนมีส่วนร่วม 
บริหารกิจการของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน

14) โครงการเวทีประขาคม
15) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประขาขนในการ 
บริหารกิจการของเทศบาลตำบลโนนสูง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

3.2 การรับฟ้งความ 
คิดเห็น การรับและ 
ตอบสนองเร่ือง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ของประขาขน

16) มาตรการจิ'ดการเรื องราวร้องทุกข์/ 
ร้องเรียนของเทศบาลตำบลโนนสูง

รวม จำนวน 3 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
4. การ
ยกระดับกลไก 
การตรวจสอบ 
การดำเนินงาน 
ขององค์กร 
ปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน

4.1 การจัดวางระบบ 
ตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน 
และการบริหารความ 
เส่ียงการทุจริต

17) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม 
ภายใน

4.2 การส่งเสริม 
บทบาทการ 
ตรวจสอบของสภา 
ท้องถ่ิน

) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาดักยภาพ 
าขิกสภาท้องถ่ิน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000



จ จ จ 2568 จ จ
มิ ติ ภารกิจทมมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 2566 2567 2569 2570 หมาอ

งบประ งบประ งบประ งบประ งบประ เหตุ
มาณ มาณ มาณ มาณ มาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.3 มาตรการจัดการ 19) มาตรการจัดการในกรณโด้ทราบ หรือรับ - - - - -
เร่ืองร้องเรียบการ แจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาล
ทุจริต ตำบลโนนสูง - - - - -

20) มาตรการจัดให้มีระบบและข่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียนเก่ึยวกบการทุจรตของเทศบาล
ตำบลโนนสูง

รวม จำนวน 4 โครงการ 5,000 5,000 ร,000 5,000 5,000
รวมท้ังสัน จำนวน 20 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000



มิติท่ี 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต

1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ และการ 
ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม

โครงการที่ 1

1. ชื่อโครงการ ะโครงการเผยแพร่ประซาส ัมพ ันธ ์ความรู้ด ้านกฎหมายและระเบ ียบท ีเก ี่ยวข ้องก ับการ 
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาชองโครงการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องดำเนินโครงการเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย 
และระเบียบที'เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก 
สภาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาบ 
ซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เพื่อให้การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องซอบธรรม ใม1เลือกปฏิบัติเกิดประโยซนัสูงสุดต่อ 
ประซาซน
3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) เพ ื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมใบองค์ความรู้ 
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราซการ

3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความซอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประซาขน และผู้มีสัวน'ได้ส่วนเสีย
4. กลุ่มเบีาหมาย

บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
5. วิธีดำเนินการ

1) จัดท้าโครงการ/แผนงานและขออนุมีติดำเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร
2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระใบการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที'เกี่ยวข้อง 

สำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น



3) เผยแพร่ประซาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร 
ผ ู้บร ิหารและสมาข ิกสภาท ้องถ ิ่นผ ่านซ ่องทางท ี่หลากหลาย เซ่น เว็บไซต์ ส ื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด 
ประขาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น

4) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ
5) รายงานผลการดำเนินการ

6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดำเนินการ
ไมใข้งบประมาณ

8. ผู้รับผิดขอบโครงการ
งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสูง

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) ม ีการเผยแพร่ประขาสัมพันธ์ความรู้ด ้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก ี่ยวข้องสำหรับ 

บุคลากร ผู้บริหารและสมาขิกสภาท้องถิ่นผ่านซ่องทางที่หลากหลาย เข่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด 
ประซาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ซ่องทาง และไม,น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประซาสัมพันธ์ราย 
ไตรมาส)

2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาซิกสภาท้องถ่ิน มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนว 
ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราซการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล)

ผลลัพธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน 

การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความขอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประซาขน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(สำรวจโดยใข้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประซาซน)



โครงการที่ 2

1. ซื่อโครงการ ะ มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลโนนสูง”
2. หลักการและเหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลโนนสูงได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลโนนสูง โดยกำหนด 
กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่า!!เนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ 
กระทำ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมช้าราชการพล 
เรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้ 
ช้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิซอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม1กระทำการอันเป็น 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้ 
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาล 
ตำบลโนนสูงจึงได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลโนนสูง” 
ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความชื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับช้อน
3. วัตถุประสงค์

1) เพ ื่อเป ็นเครื่องม ือกำก ับความประพฤติของช้าราชการให ้ม ีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ 
ปฏิบัติงานที่ขัดเจนและเป็นสากล

2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล 
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงาบด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป 
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3) เพื่อทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก,ผู้รับบริการ 
และประชาซนท่ัวไป ตลอด,จนผู้มีส่'วน1ได้เสีย

4) เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและช้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน 
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของช้าราชการต่อตบเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประซาซนและ 
ต่อสังคม ตามลำดับ

5) เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมท้ัง 
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. กลุ่มเป้าหมาย

คณะผู้บริหาร สมาซิกสภา พนักงาบเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาบจ้างทั่วไป
5. วิธีดำเนินการ



1) จัดทำมาตรการและขออนุมิตดิำเนินการต่อผู้มีอำนาจ
2) กำหนดแนวทาง รูปแบบ และซ่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลในองค์กร 

และสาธารณขน
3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด
4) ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ 

เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด
5) ดำเนินการเผยแพร่ ประซาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณขน 

ให ้ม ีส ่วนร่วมรับร ู้และร ่วมต ิดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณ ะกรรมการข ้อม ูลข ่าวสารของราขการ 
เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลซ่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวซี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 
เป็นข้อมูลซ่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประซาซนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราซบัญญัติข้อมูล 
ซ่าวสารของราซการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด)

6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ
7) รายงานผลการดำเนินการ

6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

8. ผู้รับผิดชอบ
งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสูง

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ซ่องทาง
2) คณะผู้บริหาร สมาขิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความ 

เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาขิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล 

โนนสูงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลโนนสูง(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)



1.1.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต

โครงการที่ 3

1. ซ่ือโครงการ ะ โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เนินหลักสำคัญในการบริหาร 
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเนินการเสริมสร้างจิตสำนึก 
ในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำใปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือง อีกทั้ง 
สามารถแก้ป้ญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพป้ญหาการทุจริตคอร์รัปขันที่เนินป้ญหา 
เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเนินอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข 
ป้ญหาการทุจริตอย่างจริงจัง เพื่อทำให้ป้ญหาการคอร์รัปขันลดน้อยลงและหมดไปไดีในที่สุดนั้น ต้องนำหลักธรร 
มาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเนินภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกขน ตลอดจนภาค 
ประขาสังคมอย่างเข ้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู'กับการ 
เปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม'เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปขัน

ดังนั้น เพื่อประโยซน่ในการบริหารราขการของเทศบาลตำบลโนนสูง จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการ 
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตขึ้น
3. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสูง มีความรู้ความเช้าใจในหลักธรรมา 
ภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสูง มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญ 
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิขอบ (Anti Corruption) และมีค่านิยมในการต่อต้านการ 
ทุจริต

3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสูง มีความรู้ความเช้าใจในหลักและแนวคิด 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตํใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้

4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสูง สามารถนำองค์ความรู้หลักธรรมาภิบาล 
ไปประยุกต!,ขในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาซิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลตำบลโนนสูง
5. วิธีดำเนินการ

1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมิตจากผู้บริหารท้องถิ่น
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดขอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวช้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ



3) จัดทำกำหนดการ
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม 

เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์
5) จัดแกอบรมตามกำหนดการ
6) รายงานผลการดำเนินการ

6. ระยะเวลาการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -  2570

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
5,000 บาท

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสูง

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลตำบลโนนสูง ที่เข้ารับการอบรม ผ่านการ 

ทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล ร้อยละ 90 (ทดสอบความรู้ผ ่านระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาลออนไลนั 
h ttps://ggde.nacc.go .th )

ผลลัพธ์
1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลตำบลโนนสูง นำหลักธรรมาภิบาลมา 

ปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมต่อต้านการทุจริต 

(สำรวจโดยแบบประเมินติดตามผล)
3) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาบและการตำเนินชีวิตได้ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)

https://ggde.nacc.go.th


โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ ะ โครงการฝ็กอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต
2. หลักการและเหตุผล

การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ 
รับผิดซอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธึ๋และความสำเร็จซององค์กร 
อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยซน้สูงสุดต่อประซาซน

เทศบาลตำบลโนนสูง จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร 
ตระหนักในการเป็นข้าราซการที่ม ีเกียรติ คักดี้ศรี ร ู้จ ักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีฃองสังคม ยึดมั่นใน 
คุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที,ถูกต้อง ม ีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมพี'แสดงให้เห็บถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยขน์สูงสุดแก'ทางราซการ และประซาซนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตสำนึก 
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานอันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธี้และความสำเร็จซององค์กรอย่าง 
ยั่งยืน จึงได้กำหนดให้มีการจัดโครงการแกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมซองบุคลากรเทศบาลตำบล 
โนนสูง
3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มาประยุกต้โซในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข

2) เพ ื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรส ุจริตให ้เจ ้าหน้าท ี่ซองหน่วยงานมีท ัศนคติ ค ่าน ิยม ในการ 
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
4. กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสูง
5. วิธีดำเนินการ

1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมีติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดซอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เซิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม 

เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์
5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการที่กำหนด
6) รายงานผลการดำเนินการ
7) เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -  2570



7. งบประมาณที่ใซ้ในการดำเนินการ
5,000 บาท

8. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสูง

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมจำนวน 1 คร้ัง
2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและ 

การปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
บุคลากรนำหลักค ุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช ้ในการดำเน ินช ีว ิตและการปฏ ิบ ัต ิงาน ก่อให้เกิด 

วัฒนธรรมองค์กรสุจริตในหน่วยงาน (สำรวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล)



โครงการที่ 5

1. ซ่ือโครงการ ะ โครงการเสริมสร้างองค์ความเด้านการต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -  2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้าง 
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มิความใสสะอาดปราศจาก 
พฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต

ดังนั้น เทศบาลตำบลโนนสูง จึงได้กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ 
ทุจริตขึ้น เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสูง มิความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต สอดส่องเฝ็า 
ระวังไม,ให้เกิดการกระทำการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะนำไปสู'การเป็นองค์กรที่ปลอดทุจริตใน 
ท่ีสุด
3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก,คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาซิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป

2) เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาซิกสภาห้องถิ่น ข้าราขการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงาน 
ท่ัวไป ฟ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต
4. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาซิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไปของเทศบาล 
ตำบลโนนสูง
5. วิธีดำเนินการ

1) จัดทำโครงการและขออนุมิติต่อผู้มิอำนาจ
2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล
3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการ

ทุจริต
4) นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่กำหนด (เซ่น แผนพับ จดหมาย 

ข่าว วีดิ,ทัศน์ ป้ายประซาสัมพันธ์ เป็นต้น)
5) ดำเนินการเผยแพร่ ประซาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ 

ถือปฏิบติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและซ่องทางที่กำหนด
6. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ

5,000 บาท



8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสูง

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต
1) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจำนวนอย่างน้อย 5 เร่ืองข้ึนไป
2) คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาซิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป 

มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ)
ผลลัพธ์
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาซิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป 

เฝ็าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)



มิติท่ี 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส

2.1 การเป็ดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน

โครงการที่ 6

1. ซื่อโครงการ ะ มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประซาซน
2. หลักการและเหตุผล

พระราซบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราซการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประขาซนมีโอกาส 
กว้างขวางในการใต้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง  ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประซาซนจะ 
สามารถแสดงความคิดเห็บและใฃ้สิทธิทางการเมืองไต้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิไต้รู้ข้อมูล 
ข่าวสารของราซการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลโนนสูงจึงไต้มีศูนย์ 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประซาซนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ 
ครบถ้วน และเป็นป้จจุบัน ผ่านซ่องทางในสื่อต่างๆ ซองหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยซน์แก่ประซาซนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นป็จจุบัน
2) เพื่อมีหน่วยประซาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารซองหน่วยงานสำหรับประซาซน
3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณซน
4) เพิ่มซ่องทางให้ประซาซบไต้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล

โนนสูง
4. กลุ่มเป้าหมาย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโนนสูง
5. วิธีดำเนินการ

1) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารซองหน่วยงาน เพื่อดำเนินการให้มีการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราซการ

2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดซอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3) จัดตั้งหน่วยประขาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) จัดทำสื่อประซาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง 

มีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างซัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นป้จจุบัน 
ทางเว็บไซต์ซองหน่วยงานและสื่ออื่น ๆ



5) จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อเผยแพร่ต่อ 
สาธารณซน ผ่านสื่อซ่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สมรเสมอ โดยให้ข ้อมูลซ่าวสารเกี่ยวกับการ 
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับที่กำหนดแก่ประซาขนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

6) จัดให้มีซ่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประซาซนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม 
หรือขอข้อมูล หรือรับฟ้งคำติขม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ เซ่น

- มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทำการ
- แต ่งต ั้งเจ ้าหน ้าท ี่ผ ู้ร ับผ ิดขอบ เพ ื่ออำนวยความสะดวกให้แก,ประซาขนผู้ร ับบริการที่ 

จะติดต่อสอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น
- มีซ่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง  ๆ เซ่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟ้งความ 

คิดเห็น การประขุมรับฟ้งความคิดเห็น ส่ือสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น
7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ 

ระบบ Call C enter
8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประซาซนทั่วไป
9) จ ัดทำรายงานผลสถิต ิผ ู้มาร ับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ 

ผู้บริหาร6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -  2570

7. งบประมาณดำเนินการ
ไมใช้งบประมาณ

8. ผู้รับผิดขอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสูง

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีจำนวนซ่องทางการประซาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ซ่องทาง
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโนนสูง ให้มีข้อมูลที่ 

ครบถ้วนถูกต้องเป็นบีจจุบัน
ผลลัพธ์
ประซาขนมีความพึงพอใจต่อการใซ้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม,ตากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบสำรวจ 

ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)



2.1.3 การเปิดเผยจ้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการที่ 7
1. ซื่อโครงการ ะ มาตรการเป ิดเผยข ้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร,จ้อมูลสาธารณะของ 
เทศบาลตำบลโนนสูง
2. หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลโนนสูง มีอำนาจหน้าท ี่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ท ั้งในเรืองการจัดหารายได้ 
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่เทศบาลตำบล 
โนนสูง จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประซาซน จะต้องบริหารงานด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราซการ และเปิดโอกาสให้ประซาซนสามารถตรวจสอบ 
ข้อมูลข่าวสารซองเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ จึงได้จัดทำมาตรการเปิดเผยจ้อมูลสาธารณะ และมาตรการกำกับ 
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่กำหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวซ้องกับ 
การปฏิบัติราซการที่เป็นประโยซน์ต่อประซาซน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประซาซนในการ 
ติดตามตรวจสอบการบริหารราซการซองเทศบาลตำบลโนนสูง
3. วัตถุประสงค์

1) เพ ื่อให้ม ีการเผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารให้เป ็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้ 
เข่น ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ 
จัดจ้าง ฯลฯ

2) เพ ื่อกำกับติดตามการเผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารซองหน่วยงานที'เก ี่ยวข้องให้เป ็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนด

3) เพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที,เกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยซน่ต่อประซาซน

4) เพื่อให้การบริหารราซการเกิดความโปร่งใส และประซาซนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

4. กลุ่มเป้าหมาย
สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ในเทศบาลตำบลโนนสูง

5. วิธีดำเนินการ
1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 

สาธารณะของเทศบาลตำบลโนนสูง
2) ประชุมคณะทำงานฯ



2.1) กำหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ 
เทศบาลตำบลโนนสูง ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณขนให้ 
เป ็นปัจจุบ ันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น  ๆ และซ่องทางที่ 
หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้

2 .1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูล 
ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที,เกี่ยวข้อง 
ข่าวประซาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)

2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเน ินงาบ รายงานการกำก ับต ิดตามการ 
ดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี คู,มือหรือมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงาน คู่มีอหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเซิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 
การให้บริการ E -  Service

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงาน 
การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง  ๆ เก ี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ 
จัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร 
บุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ 
เป็ดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

2.2) กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ 
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างซัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ 
ประซาซน

3) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ 
ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลโนนสูง

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาล 
ตำบลโนนสูง ให้ผู้บริหารทราบ
6. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -  2570
7. งบประมาณดำเนินการ

ไมไข้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสูง



9.ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต
1) มีการเปีดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณซนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น  ๆ และซ่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้
- ข้อมูลพื้นฐาน
- การบริหารงาน
- การบริหารเงินงบประมาณ
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การส่งเสริมความโปร่งใส

2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้
3) กำก ับต ิดตามการเผยแพร,ข้อมูลสาธารณะชองหน่วยงานที,เก ี่ยวข ้องให้เป ็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนด
4) กำกับติดตามหน่วยงาบที,เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 

ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประซาซน
ผลลัพธ์
1) ประซาซนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ตา 

กว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ)
2) ภาคประซาซนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลตำบลโนนสูง



2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

โครงการที่ 8

1. ชื่อโครงการ ะ มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใซ้โนการบริหารงานของผู้บริหาร 
เทศบาลตำบลโนนสูง ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการฟ้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
2. หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลโนนสูงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้งผู้บริหารมี 
ความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประซาซนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประซาซน จึงได้มี 
การดำเนินการจัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใซในการบริหารงานของผู้บริหาร 
เทศบาลตำบลโนนสูง ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสูงแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใซในการ 
บริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบ ัต ิการป้องกันการทุจริตเพ ื่อยกระดับคุณธรรมและความ 
โปร่งใส

2) เพื่อประซาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ 
โปร่งใสซองเทศบาลตำบลโนนสูงสู่การรับรู้ของสาธารณซน

3) เพ ื่อข ับเคลื่อนแผนปฏิบ ัต ิการป้องกันการทุจริตเพ ื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ 
เทศบาลตำบลโนนสูง
4. กลุ่มเป้าหมาย

1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาซิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
2) ประซาซน

5. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำมาตรการและซออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ
2) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ซ่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ
3) จัดทำประกาศเจตนารมณ์โนการนำหลักคุณธรรมมาใซิในการบริหารงานของผู้บริหาร
4) ผ ู้บริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัต ิการ 

ป้องกันการทุจริตฯ
4) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ๆ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ซ่องทาง ที่กำหนด



5) จัดตังคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามซ่องทางและรูปแบบที่กำหนด
8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
10) รายงานผลการดำเนินการ

6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดำเนินการ
ไมใช้งบประมาณ

8. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสูง

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีประกาศเจตนารมณ๊ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบล 

โนนสูง พ.ศ. 2566 - 2570
ผลลัพธ์
เทศบาลตำบลโนนสูง มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป)



2.2.2 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โครงการที่ 9

1. ชื่อโครงการ ะ มาตรการ NO Gift Policy
2. หลักการและเหตุผล

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -  2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ไต้กำหนดแผน'ป้องกันการทุจริตและ'ประพฤติมิ'ชอบ โดยกำหนดให้การพัฒนาค่านิยมชอง 
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเนินแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนินแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ”

อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น 
ปฏิรูปต้านการป้องปราม ไต้กำหนดกลยุทธ๊ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานชองรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเนิน 
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม,ดำเนินการให้ถือเนิน 
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา

เทศบาลตำบลโนนสูงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
เอง มิความมุ่งมั่นที,จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประซาซนในห้องถิ่น มีการบริหารให้เนินไปตาม 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมชองประซาซน 
ผู้บริหารไต้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเนินอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรม 
องค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมี 
ผลต,อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน
3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตชองเทศบาลตำบลโนนสูง
2) เพ ื่อแสดงเจตจำนงสุจริตชองผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรชองเทศบาล 

ตำบลโนนสูง มีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy
4. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรชองเทศบาลตำบลโนนสูง
5. วิธีดำเนินการ

1 )  ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ -  ไม่ให้”
2) จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการตำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy
3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy



4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณซนให้รับทราบโดยทั่วกัน
5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy
6) รายงานผลการดำเนินการ

6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ค. 2566 -  2570

7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

8. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสูง

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาซิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสูงดำเนินการตาม 

แนวทาง NO Gift Policy จำนวนร้อยละ 100 (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสำรวจ)
ผลลัพธ์
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาซิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

เรื่องสินบน



โครงการที่ 10

1. ซื่อโครงการ : มาตรการบ้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนชองเทศบาลตำบลโนนสูง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

ตามพระราขกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนดให้มืการบริหาร 
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเขิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาซน 
รวมทั้ง พระราชบัญญ ัต ิประกอบรัฐธรรมน ูญว่าด ้วยการบ ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต พ.ศ. 2561 
ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อบ้องกันมิให้เกิดการชัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ทั้งน ี้ เทศบาลตำบลโนนสูง ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อบ้องกันมิให้เกิดการดำเนินการที่ 
ชัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดทำ “มาตรการบ้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของเทศบาลตำบลโนนสูง”
3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบบ้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3) เพื่อบ้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง

4. กลุ่มเบ้าหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

5. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำมาตรการบ้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลโนนสูง
2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการบ้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนชองเทศบาล 

ตำบลโนนสูง และเผยแพรให้สาธารณซนได้ทราบทั่วกัน
3) จัดทำคู่มีอการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวช้องกับผู้เสนองานใน 

การจัดหาพัสดุ และเผยแพรให้สาธารณซนได้ทราบทั่วกัน
4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ 

เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อบ้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5) ดำเนินการตามมาตรการบ้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
6) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณซน

6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -  2570

7. งบประมาณดำเนินการ
ไมใช้งบประมาณ

8. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสูง



9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต
มีประกาศใช้มาตรการฟ้องกันผลประโยชน์ทับช้อน จำนวน 1 ฉบับ 
ผลลัพธ์
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง



โครงการที่ 11
1. ชื่อโครงการ ะ กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี 
อำนาจหน ้าท ี,ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก'ประซาซนใบท้องถ ิ่น ท ิ้ง(โ การให ้บริการสาธารณะ 
แก่ประซาซนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะประสบ 
ปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็น 
จำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท,วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความส่าช้าไม่ 
เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเป็นซ่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมีซอบของ 
เจ้าหน้าที,ถือเป็นพฤติกรรมที,ไม่พึงประสงค์ ท ั้งผ ู้มาซอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการ 
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ

พระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที'ด ี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 
ที,กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด ี ได้แก่ การบริหารราชการเพ ื่อบรรลุเป ัาหมายโดยก่อให้เก ิด 
ประโยชน์สุขแก่ประซาซนมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเซิงภารกิจของรัฐ ไม่มืซั้นตอบการปฏิบัติงาบ 
เกิดความจำเป็น และประขาซนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ 
ตามพระราชบัญณู้ติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ดังนั้น เทศบาลตำบลโนนสูง จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประซาซนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน -  หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ 
ประขาซบ โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสำหรับผู้มาติดต่อราชการ
3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างกลไกใบการปฏิบัติราชการด้านการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา 
รับบริการ

2) เพื่อให้ประซาซนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ 
ประซาซน

3) เพื่อให้ประซาซนมืความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ
4) เพื่อเป็นเกราะปัองกันในการปฏิบัติหน้าที่ซองเจ้าหน้าที่มิให้กระทำการแสวงหาประโยชน์หรือ 

กระทำการประพฤติ มิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
4. กลุ่มเป้าหมาย

ประซาซนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสูง
5. วิธีดำเนินการ

1) จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพื่อกำหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดซอน ในการดูแล กำกับการให้บริการ
2) ประ'ชุมชี้แจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
3) จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม



4) ปิดประกาศประขาสัมพันธ์ให้ประขาซนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใซ้บริการ 
ตามลำดับคิว

5) จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อนำมาปรับปรุง 

แกไขการให้บริการอย่างมิคุณภาพ
7) รายงานผลการดำเนินการ

6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -  2570

7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใข้งบประมาณ

8. ผู้รับผิดขอบ
งานทะเบียนและบัตร ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสูง

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการใช้บัตรคิวลำหรับให้บริการแก่ประขาขนตามลำดับก่อนหลัง สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
ผลลัพธ์
1) ประซาซนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม,น้อยว่าร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับ 

บริการ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)
2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง



2.2.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการป็องกันการทุจริต

โครงการที่ 12

1. ซื่อโครงการ ะ มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
2. หลักการและเหตุผล

เทคบาลตำบลโนนสูง ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการป้องกันการ 
ทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประซาซน จึงได้ดำเนินการจัดทำ “ แผนปฏิบัติ 
การป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -  
2570)” เพื่อให้เทศบาลตำบลโนนสูง บริหารงาบเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลัก ธรรมาภิบาล และยกระดับ 
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนสูง
2) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโนนสูง

4. กลุ่มเป้าหมาย
เทศบาลตำบลโนนสูง

5. วิธีดำเนินการ
1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ประขุมคณะทำงานๆ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ 

ทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตๆ ตามรูปแบบ ซ่องทาง ที่กำหนด รวมถึงรายงานการทำ 

แผนฯแก,หน่วยงาบที,เก ี่ยวข้อง เซ่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก, สำนักงาน ป.ป.ซ. ทางระบบผ่านระบบ 
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(E -  PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ซ. h t tp / /w ww.nacc.go.th เป็นต้น

4) ประขุมขี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัต ิการป้องกันการทุจริตฯ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
7) รายงานผลการดำเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เซ่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก' 

สำน ักงาน ป.ป.ซ. ท างระบ บ ผ ่าน ระบ บ รายงาน และต ิดตามผลการดำเน ิน งาน ตาม แผน ป ฏ ิบ ัต ิการ 
น ้องก ัน การท ุจร ิตขององค ์กรป กครองส ่วน ท ้องถน  (E -  PlanNACC) ท างเว ็บไซต ์สำน ักงาน  ป.ป.ซ 
http//w vw v.nacc.go.th เป็นต้น

http://www.nacc.go.th


8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาบให้สาธารณขนทราบผ่านซ่องทางต่างๆ
6. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ

ไมใช่งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ

งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสูง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต
มีแผนปฏินัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโนนสูง 

พ.ศ. 2566 - 2570 
ผลลัพธ์
เทศบาลตำบลโนนสูง มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป)



2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราซการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล

โครงการที่ 13

1. ซ่ือโครงการ ะ มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราขการตามหลักธรรมาภิบาล”
2. หลักการและเหตุผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีในการ 
ประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง 
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที,เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของ 
ระดับบุคคล หรือเกิดจากป็จจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิงของต่างๆ 
ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังน้ัน วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม 
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง 
ความตระหนักถึงความรับผิดขอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที,ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม 
ในการต่อต้านการทุจริตอับจะส่งผลต่อสังคม ขุมขน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริต 
และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ

ดังนั้น เทศบาลตำบลโนนสูง จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรร 
มาภ ิบาล” ที่กำหนดดัซนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู'การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม

4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในเทศบาลตำบลโนนสูง

5. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”
2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล



3) ทุกส่วนราชการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี 
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เข่น

- ปฏิบัติหน้าที่อย่างเน้นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
- ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ 
-ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใข้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์

ส่วนตัว
เน้นต้น

โดยกำหนดจัดทำเน้นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้Iต้บังดับบัญชา ได้แก่
- ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อำนวยการสำนัก/กอง
- ผู้อำนวยการสำนัก/กอง กับ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน
- ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา

4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการชองทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบและ
อนุมิติ

5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง
7) รายงานผลการดำเนินการ

6. ระยะเวลาดำเนินการ
น้งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดำเนินการ
ไมใช้งบประมาณ

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลโนนสูง

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิน์ติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
ผลลัพธ์
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง



มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาซน

3.1 การส่งเสริมให้ประ,ซาขนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ

โครงการที่ 14

1. ซ่ือโครงการ ะ โครงการจัดเวทีประซาคม
2. หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลโนนสูง เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่า 
เทียม โดยให้ประซาซน กลุ่มองค์กร ขุมซน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกซนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ 
ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประซาขนได้มีส่วนร่วมใบการรับเ ร่วมกำหนดแนวทางการ 
ดำเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสูง ด้วยการจัดทำ 
โครงการจัดเวทีประซาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟิงความคิดเห็นของประขาซนในการดำเนินกิจการ 
ตามอำนาจหน้าที,ของเทศบาลตำบลโนนสูง โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขอนามัยของประขาซนในขุมขุน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนขุมขบ แผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยซน์สูงสุดแก่ประขาซนอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟ้งความคิดเห็นของประซาขน ที่เก ี่ยวข้องในการดำเนินกิจการตาม 
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโนนสูง

2) เพื่อรับทราบปิญหาและความต้องการที่แท้จริงของประขาซน
3) เพื่อเปิดโอกาสให้ประขาซนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ป้ญหา และส่งเสริมระบอบ 

ประซาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
4) เพื่อน่ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนขุมซน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ
5) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประขาสังคม
6) เพ ื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป ็นมาตรฐานสามารถนำไปใข้ประโยซน์ในการจัดทำแผนขุมซน 

และวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. กลุ่มเป้าหมาย

ขุมซน/หมู่บ้าน/ตำบล ในพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสูง
5. วิธีดำเนินการ

1) จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเวทีประซาคม



2) จัดเวทีประซาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาลให้ประซาซนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม 
ประชุมประซาคม เพ ื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา 
และสถานที่ที่เ'หมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมขน ไม่ซ้ีนำ และครอบคลุมจำนวนประซากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ 
อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน

3) นำผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประซาคม/รับฟ้งความคิดเห็นของประซาซนไปซับเคลื่อนอย่างเป็น 
รูปธรรม ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญ้ติ/เทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย

4) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประซาซนทราบ
6. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570
7. งบประมาณดำเนินการ

10,000 บาท
8. ผู้รับผิดซอบ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต
มีการจัดประชุมเวทีประซาคมในชุมซน ครอบคลุมประซากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอภาค และ 

เท่าเทียมกัน
ผลลัพธ์
1 )  ได้รับทราบปิญหาและความต้องการที่แท้จริงซองประซาซนในแต่ละชุมซน
2) เกิดเครือข่ายภาคประซาซน
3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมซนที่ได้มาตรฐานสำหรับใซในการวางแผนพัฒนาชุมซนและพัฒนาท้องถิ่น



โครงการที่ 15

1. ซื่อโครงการ ะ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประซาซนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลโนนสูง
2. หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลโนนสูง มีอำนาจหน้าท ี่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้ 
และการใซ้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่เทศบาลตำบล 
โนนสูงจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก,ประซาซน จะต้องบริหารงานด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อเนินการส่งเสริมให้ประซาซนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลโนนสูง ให้สามารถ 
ตอบสนองความต้องการของประซาซนใต้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา 
ห้องถิ่น การจัดทำงบประมาณซองเทศบาลตำบลโนนสูง และร่วมดำเนินการโครงการ รวมทั้งติดตามโครงการ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยขน้สูงสุดแก,ประซาซน 
ต่อไป
3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมให้ประซาซนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน
2) เพื่อส่งเสริมให้ประซาซนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ ของตน
3) เพื่อส่งเสริมให้ประซาซนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราซการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
4) เพื่อส่งเสริมให้ประขาซนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนใบการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/ 

มาตรการตามแผนพัฒนาห้องถิ่นของตน

4. กลุ่มเป้าหมาย
ประซาซนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลโนนสูง

5. วิธีดำเนินการ
1) จัดให้ประซาขนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ ดังนี้
1.1) จัดประขุมคณะกรรมการชุมขน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประซาคมในการเนินคณะกรรมการจัดทำ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประซาซนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีสัวน'ไต้ส่วนเสีย'ไต้ 
เข้าร่วมเนินคณะกรรมการ/คณะทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจำนวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
ใบการบริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็บการปฏิบัตราซการ
- การมีส่วนร่วมตำเนินการตามโครงการ

1.2) จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น



1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประซาซนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประซาซน
1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนต่อไป
1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณซน
1.7) รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหาร และสาธารณซน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประซาซนเข้าฟ้งการประชุมและ 

การปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ รวมทั้งประซาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับวันเวลาและกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่น
6. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ

ไมใช่งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาบ เทศบาลตำบลโนนสูง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต
1) มีการจัดเวทีให้ประขาซนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และมี 

ช่องทางให้ประซาขนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ
2) เทศบาลตำบลโนนสูง มีการแต่งตั้งภาคประซาซนร่วมเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผลลัพธ์
เกิดการมีส่วนร่วมซองประซาซนในการดำเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น



3.2 การรับฟ้งความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประ,ซาขนหลากหลาย

3.2.3 มีรายงานหรีอแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประขาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการไต้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

โครงการที่ 16

1. ซ่ือโครงการ ะ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลโนนสูง
2. หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลโนนสูง เห็นความสำคัญในการรับฟ้งความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ และ 
เรื่องร้องเรียนของประซาซบ เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาบบริการสาธารณะและ 
การบริหารราขการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดทำมาตรการ 
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อกำกับติดตามในการจัดการเรืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแกไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก,ประซาขน 
รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ซ่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ซ่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรืองเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและ 
เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประซาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประซาขนรับทราบ 
อย่างทั่วถึง
3. วัตถุประสงค์

1) เพ ื่อกำกับติดตามการจัดการเรืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลโนนสูง ให้สามารถ 
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประซาซนได้อย่างเหมาะสม

2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ซ่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ซ่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม
4. กลุ่มเป้าหมาย

เทศบาลตำบลโนนสูง
5. วิธีดำเนินการ

1) จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ เทศบาลตำบลโนนสูง
2) ประขุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเร ื่องราวร้องท ุกข์/ร ้องเรียนของเทศบาลตำบลโนนสูง 

เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนให้แก่ประซาขนไต้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก

3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
- กำหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลโนนสูง



- กำกับติดตามให้หน่วยงานทีเก ี่ยวข้องจัดให้ม ีการประซาสัมพันธ์เผยแพร,กระบวนการ 
ร้องเรียน และขั้นตอนให้ประซาซนรับทราบอย่างทั่วถึง

- กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ซ่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแกไขปีญหา 
ซ่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ

- กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดซอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดำเนินการแกไขข้อร้องเรียนอย่าง 
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องขี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ

- กำหนดให้หน่วยงานทีรับผิดขอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือ 
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีซ่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน 
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง

3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิขอบของเจ้าหน้าที่ซองหน่วยงาน
- จัดทำคู่มีอหรือแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติ 

ม ิซอบซองเจ ้าหน ้าท ี'ของหน ่วยงาน โดยคู,ม ือด ังกล ่าวแส ดงรายละเอ ียด  เซ่น รายละเอ ียด ว ิธ ีการท ี่ 
บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียบ ส่วนงานที่ 
รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น

- กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดซอบอย่างซัดเจน
- กำหนดซ่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาบผ่านทางซ่องทางออนไลน้ โดยแยกต่างหากจากซ่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการ 
คุ้มครองข้อมูลซองผู้แจ้งเบาะแส

- จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิขอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- จัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เซ่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้ว 

เสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ฯลฯ
4) จัดทำคู,ม ือปฏิบ ัต ิงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู'มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง 

ร้องเรียนการทุจริต แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที'เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกับ

5) ประกาศ/ประขาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลโนนสูง 
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณซน

6) จัดทำฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกำหนดกำหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข 
ไมให้เกิดป้ญหาในลักษณะเดิมขึ้นอีก

7) รายงานสรุปผลการดำเน ินการเร ื่องร ้องเร ียน พร้อมระบุป ้ญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
และเผยแพรให้สาธารณซนทราบ

8) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ
9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้Iข้บริการ



10) รายงานสร ุปผลการดำเน ินการเร ืองร ้องเร ียน  พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้!ข 
ให้ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพรให้สาธารณซนทราบ
6. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570
7. งบประมาณดำเนินการ

ไมใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ

สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสูง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต
1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3) ม ีการเผยแพ ร,ประขาส ัมพ ันธ ์ให ้ประซาซนทราบซ ่องทางในการร ้องท ุกข ์/ร ้องเร ียน และ 

กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน
4) มีการแจ้งผลการตำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมท้ังมีซ่องทาง 

ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนซองเทศบาลตำบลโนนสูง ให้สามารถ 

ตอบสนอง ความต้องการหรือแกไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก,ประซาซนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่ 
กำหนดไว้

ผลลัพธ์
ประซาซนเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่ตรกว่าร้อยละ 80



มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน

โครงการที่ 17
1. ซ่ือโครงการ ะ กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที,สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน!ม,ว่า 
จะเป็นในภาครัฐ หรือเอกซนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ 
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยูในระดับที,ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม 
ว ัตถ ุประสงค ์ ในอดีตท ี,ผ ่าน มาการบ ร ิห ารงาน ของห น ่วยงาน ภาคร ัฐ  ได ้ม ืการควบค ุมภายในตามท ี่ 
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง 
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ 
ให ้ถ ูกต ้องตามระเบ ียบหรือกฎเกณฑ ์ท ี,ทางราชการกำหนดไว้ ซ่ึงไม,ครอบคลุมถ ึงการจ ัดการด ้านอ ื่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม 
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ 
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามิการดำเนินงานที่มืประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิด 
ความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม'ลัมฤทธผล ทั้งน ี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนด 
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด 
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม,มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด 
การประเมินและการบริหารความเสียง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบ 
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ

เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น
3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป 
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซํา้ซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย 
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น



2) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน 
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน

4) เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลโนนสูงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ 
การปฏิบีตงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงาบบรรลุตามวัตถุประสงค์
4. กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสูง
5. วิธีดำเนินการ

1) แต่งต ั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด ้วย 
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5

2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย

(1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 
ที่กระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)

(2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ 
การควบคุมภายใน : ปค.4)

(3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที,จัดตั้งหน่วยงาน (รายงาน 
การประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.ร)

(4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6)

3) เสนอรายงานผลการควบค ุมภายในตามหล ักเกณ ฑ ์กระทรวงการคล ังว ่าด ้วยมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9

4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
. 5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณขนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
6. ระยะเวลาการดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสูง



9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต
1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการฟ้องกันการ 

ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแกไข
ผลลัพธ์
1) ระดับความพึงพอใจของผู้ท ี'เก ี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)
2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณซบได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส
3) การทุจริตเทศบาลตำบลโนนสูงลดลงร้อยละ 5



4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4 .2 .2  ส ่งเสร ิมสมาซ ิกสภาท ้องถ ิ่นให ้ม ีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบ ัต ิงานของฝ ่ายบริหาร  
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝึกใฝ่ฝ่ายใด

โครงการที่ 18

1. ซ่ือโครงการ ะ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาซิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิงต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ฃองสมาซิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ 
หน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบ ัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ 
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การส่งเสริมสมาซิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก 
สำคัญทีใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหาร 
บีจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถินมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ 
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดย 
ความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี 
บรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเขื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ 
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต

จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาซิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานสามารถนำความรูใปโขให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี 
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดป้ญหาการทุจริต ส่งผลต่อการ 
พัฒนาองค์กร
3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาซิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของฝ่ายบริหาร

2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาซิกสภาท้องถิ่น
4. กลุ่มเป้าหมาย

สมาซิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง
5. วิธีการดำเนินงาน

1) จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาซิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประขุม



2) จัดอบรมให้ความรู้ที'เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาขิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน 
ข้อบังคับการประขุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที,เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 
ปีละ 1 คร้ัง

3) แต่งตั้งสมาขิกสภาท้องถิ่นเปีนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เข่น การจัดซื้อจัดจ้าง 
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประขุม การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติการบีองกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนสูง
6. ระยะเวลาดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -  2570
7. งบประมาณดำเนินการ

5,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสูง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต
1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาขิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน 

ข้อบังคับการประขุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 
ปีละ 1 คร้ัง

2) สมาขิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ 
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย

ผลลัพธ์
สมาขิกสภาท้องถิ่นสามารถนำองค์ความรู้ที่ใด้ไปปรับใข้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเปีนธรรม ตรงไปตรงมา



4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

โครงการที่ 19

1 .  ซื่อโครงการ■ .มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการท ุจร ิตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง
2. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิงต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา 
ลำดับต้น  ๆ ที่ฃัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน 
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจ และความศรัทธาต่อระบบการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ

เทศบาลตำบลโนนสูงมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
เช้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาซนสามารถเสนอ 
เรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการจัดการในกรณี 
ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนสูง
3. วัตถุประสงค์

1) เพ ื่อให้การตรวจสอบเรืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม

2) เพ ื่อให ้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของ 
หน่วยงาน

3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรชองหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
4. กลุ่มเป้าหมาย

ภาคประซาซนและบุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสูง
5. วิธีตำเนินการ

1) กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้ 
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมืเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่บที่ปฏิบัติราชการตาม 
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

2) กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการตำเนินการร้องเรียน



3) ประกาศเผยแพร,กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประซาซนทราบ 
โดยทั่วกัน

4) กำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดำเนินการต่อเรืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
ซองเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5) กำหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริต
6) กำหนดซ่องทางการติดตามเรืองร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ 

ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
7) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
8) จัดทำคูมอ/แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิซอบ 

ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู'มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

(1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
(2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน
(3) ส่วนงาบ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดซอบ และ
(4) ระยะเวลาในการดำเนินการ

และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประซาซนทราบโดยทั่วกัน
9) จัดประขุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใซ้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ 

ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากซ่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย 
โปร่งใสและเป็นธรรม

10) จัดทำข้อมูลเซิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต030)
11) รายงานผลการดำเนินการ

6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดำเนินการ
ไมใช้งบประมาณ

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสูง

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
ผลลัพธ์
ภาคประซาซนมีบทบาทในการเฝ็าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา 

จากจำนวนข้อร้องเรียนจากประซาซน,จำนวนเบาะแสะที่ประซาซนแจ้งหน่วยงาน)



4.3.2 จัดให้มีระบบและซ่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สำหรับ 
ผู้ร้องเรียน

โครงการที่ 20

1. ซื่อโครงการ ะ มาตรการจัดให้มีระบบและซ่องทางการรับเรืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาล 
ตำบลโนนสูง
2. หลักการและเหตุผล

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปขันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่น ับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ 
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับ 
ต้น  ๆ ที,ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน 
สังคมไทย ไม่ว ่าจะเป ็นภาคการเม ือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที,เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปขันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน 
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจ และความศรัทธาต่อระบบการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปซันมีผลในเชิงลบ

เทศบาลตำบลโนนสูงมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใซ้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาซน 
เข้ามามืส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประซาซนสามารถเสนอ 
เรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการจัด 
ให้มีระบบและซ่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตชองเทศบาลตำบลโนนสูง
3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที,มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากร 
และประขาซน

2) เพื่อให้การตรวจสอบเรืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม
4. กลุ่มเป้าหมาย

ภาคประชาซนและบุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสูง
5. วิธีดำเนินการ

1) พัฒนาระบบและซ่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางซ่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า 
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากซ่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล 
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
และจัดให ้ม ีซ ่องทางการต ิดตามเร ืองร ้องเร ียนได ้ด ้วยตนเอง และม ีการรายงานผลการดำเน ินการหรือ 
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ



2) ดำเนินการให้ม ีเจ้าหน้าที่ท ี่ร ับผิดชอบดำเนินการให้เป ็นไปตามกฎหมาย กรณ ีม ีเร ืองร้องเรียน 
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

3) ดำเนินการเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ 
โดยทั่วกัน

4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเซิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5) รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
6. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสูง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต
มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับ 

ผู้ร้องเรียน
ผลลัพธ์
ภาคประซาขนมีบทบาทในการเฝัาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา 

จากจำนวนข้อร้องเรียนจากประซาซน,จำนวนเบาะแสะที่ประซาซนแจ้งหน่วยงาน)



ภาคผนวก



คำส่ังเทศบาลตำบลโนนสูง
ที่ ๕ ๕ ร ) / ๒ ๕ ๖ ๕

เรือง แต่งต้ังคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนสูง
* * * * * * * * * * * * * * * * X * * * * * * * * * * * * *

ด้วยรัฐธรรมนุณแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖0 มาตรา ๖๔ กำหนดให้รัฐพีงจัด่ให้=► 3 บ ' ^  อุ ริ

มียุทธศาสตร์ขาติเป็นเป้าหมายการพ'ฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการ 
จัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว เทศบาล 
ตำบลโนนสูงมุงบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการป้องกันการทุจริต โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๗๐) ของเทศบาลตำบลโนนสูงให้ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งแผนต่างๆ ที่เก ี่ยวข้องเพ ื่อเพ ิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องลื่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น 
รูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

ดังน้ัน เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๗๐) และการนำแผนฯไปสู่การปฏิบัติของเทศบาลตำบลโนนสูงเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ เทศบาลตำบลโนนสูงจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตของเทศบาลตำบลโนนสูง บระกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

๑. นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ประธานคณะทำงาน
๒. ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสูง รองประธานคณะทำงาน
๓. ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง คณะทำงาน
๔. รองปลัดเทศบาล คณะทำงาน
๔. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล คณะทำงาน
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง คณะทำงาน
๖. ผู้อำนวยการกองช่าง คณะทำงาน
๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะทำงาน
๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม คณะทำงาน
๙. ผู้อำนวยการกองสาธรณสุฃและส่ิงแวดล้อม คณะทำงาน
๙. นิติกร คณะทำงาน/เลขานกุาร

/โดยมีหน้าท่ี



โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปน้ี
๑. ศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๒. ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๓. วางแผน จัดทำ ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๔. กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต
๕. จัดทำรายงานติดตามและสรุบผลการดำนเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้
เป็นไปภายในกำหนดระยะเวลา ๖ เดีอน และ ๑๒ เดือน
๖. มีหน้าที่อื่นๆ ตามที่เทศบาลตำบลโนนสูงเห็นควรเพิ่มตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันท่ี ร; เดือนลิงหาคม พ.ด. ๒<£๖๕:

(นายอมร . _ แจริญศึกด)
นายกเทศมนตริโนนสูง



ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒£๖๖ - ๒๕๗๐)

รัฐธรรมนูญแห่งราฃอาณาจักรไทย พุทธดักราข ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มี 
ยุทธศาตร์ซาติเป็นเป๋าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผน 
ต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ 
ซาติ ๖ ๐  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป ็นย ุทธศาตร ์ซาต ิฉบ ับแรกของประเทศไทยตามร ัฐธรรมน ูญ แห ่ง 
ราชอาณาจักรไทยที่จะยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาซองเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประซาซนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย ั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางสังคม สร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐) ในประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิขอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า 
‘ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิฃอบ”

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นหน่วยงานชองรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง 
ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาซนในท้องถิ่น ซึ่งนำไปสู่การพัฒนา 
ให้เกิดความยั่งยืน โดยยึดหลักการปกครองชุมชนชองตนเองตามเจตนารมณ์ ของประซาซนในท้องถิ่นตามกรอบ 
กฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาซนในท้องถิ่น

ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อซาติฯให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลตำบลโนนสูง จึงได้แสดง 
เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ 
โปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนสูง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

( นายอพรัตน ม่านเจริญศักดิ้ ) 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสง



วิส ัยท ัศน ์

“ เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล โ น น ส ูง น ่า อ ย ู่ ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ด ี 

ส า ธ า ร ณ ูป โ ภ ค ค ร บ ค ร ัน  เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ก ้า ว ห น ้า


