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ค านำ 
 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ 
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและการ
บริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม  ที่จะต้อง
ประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และ
การพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่
ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มี
ค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ้งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการ
ทุจริตได ้เพ่ือให้การดาเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ จึง
ได้จัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ และเป็นการถือปฏิบัติตามค าสั่ง คสช.ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบายส าคัญระดับชาติด้วย  

 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 
หลักการเหตุผล  

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผนดิน ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  

ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล     
โนนทองอินทร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ทองอินทร์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้าง
ระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 
ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 วิสัยทัศน์ 
“หมู่บ้านน่าอยู่ มีความรู้ทันสมัย สุขอนามัยเหมาะสม การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจชุมชนดี”  

 พันธกิจ  
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา อบต.อันเป็นสภาพ

ที่ถึงประสงค์ที่จะให้เกิดข้ึน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และเป็นที่ยอมรับของประชาคม โดยแยกเป็น
กลุ่มท่ีจะพัฒนา 6 ด้าน คือ  

1. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ  
2. แผนงานพัฒนาคนและสังคม  
3. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
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4. แผนงานพัฒนาการเมืองการบิหาร  
5. แผนงานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
6. แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. การพัฒนาด้านการคมนาคมและผังเมือง  
2. การพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ  
3. การพัฒนาดานบุคลากร ความเข้มแข็งของชุมชน และการบริการประชาชน  
4. การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ  
5. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  

 
 

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  
วัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โนนทองอินทร์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบ
ต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ รวมทั้งการรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไข
ปัญหาการพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนทองอินทร์ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน  

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและ 

ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  
1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก 

หน่วยงาน  
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม

และจริยธรรม  
2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ มีความรู้ ความเข้าใจ  

รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม  
2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ ได้ประพฤติปฏิบัติตน 

ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
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3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้
ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ  

3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดช ูและเห็นคุณค่าของการ 
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

3.3 ส่งเสริม เชิดช ูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  

3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
วัตถุประสงค์  

เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ใน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง
หลักประกันความปลอดภัย ในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ กับองค์กรทุกภาค
ส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วน 
ต าบลโนนทองอินทร์กับองค์กรทุกภาคส่วน  

1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพ่ือดาเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูล  
ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ ตลอดจนการ
เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง
อินทร์ จากทุกหน่วยงาน เพ่ือนาไปประมวล วิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

1.3 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และ 
เป็นอิสระในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  

1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือทาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  
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2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  

2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย  
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น  

2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน  
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือ เพ่ือ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  
วัตถุประสงค์  

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม  
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศ
บัญญัติข้อบังคับที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ  
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ  

1.1 ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ที่มีพันธกิจด้านการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากาลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่
เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ  

1.2 ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ สร้างระบบการตรวจสอบการ 
บริหารราชการ โดยก าหนดให้แยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจการพิจารณาคดี เพ่ือสามารถถ่วงดุล 
หรือยับยั้งอีกอ านาจหนึ่งได้  

1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่าง หน่วยงานขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ด้วยกันเอง  

1.4 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้อ านาจในการ  
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม  
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2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ กับภาคเอกชนให้มี
ศักยภาพ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
อินทร์กับภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และ  
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  
วัตถุประสงค์  

มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน  
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
1.1 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และ 

ปราบปรามการทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ  
1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้  

ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study) 
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มาตรการ/แนวทางการด าเนินการตามยุทธศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติงาน 
 ตามหลักธรรมาภิบาล  
 

 
มาตรการ/แนวทาง

ด าเนินการ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ปีงบประมาณ 

 
 

หมายเหตุ 
 
1.ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
และการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
 
 
2.ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติ 
งานตามหลักธรรมาภิบาล 
  
 

 
1.1ฝึกอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจการดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านโนน
ทองอินทร์  
1.2 ฝึกอบรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล  
1.3 จัดท าคู่มือและ
ประกาศประมวล
จริยธรรมแก่บุคลากรทั้ง
ฝ่ายประจ าและฝ่าย
การเมือง  
  

 
 
 

 
2564 

 
 
 
 

2564 
 
 
 

2564 
 
 
 

 
 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

 
1.บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ  
 
 
 
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  

 
1.1 โครงการรับฟังความ
คิดเห็นเวทีประชาคม  
1.2 จัดท าตู้รับฟังความ
คิดเห็น  
1.3จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ 
  
2.1จัดตั้งเครือข่ายการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการ
ทุจริตระหว่างชุมชนและ
องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านโนนทองอินทร์  
2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์
ต้านการทุจริต  
2.3 แต่งตัง้ประชาชนร่วม
เป็นคณะกรรมการในการ
ด าเนินงานต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนทองอินทร์  
 

 
 

2564 
 

2564 
 

2564 
 
 

2564 
 
 
 
 

2564 
 
 

2564 
 
 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
มาตรการ/แนวทาง

ด าเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

1.จัดท าระบบตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดุลให้
เหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.สร้างกลไกความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานกับ
ภาคเอกชน  

1.1 จัดกิจกรรมตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  
1.2 จัดกิจกรรมลดความ
เสี่ยงในการจัดซ้อจัดจ้าง  
1.3 เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ราคากลาง ทาง
ประกาศและเว็ปไซต์  
1.4 จัดท าแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน 
และเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบ  
2.1จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร  
 

 
2564 

 
 

2564 
 

2564 
 
 

2564 
 
 

2564 
 

 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

1.พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความ สามารถเจ้าหน้าที่
รัฐในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

1.1 จัดส่งเจ้าหน้าที่ของ 
อบต.เข้าอบรมหลักสูตร
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้ง
ในและต่างประเทศ  
 
1.2จัดท าศูนย์ข้อมูล
ความรู้กลางด้านการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  

 
2564 

 
 
 
 
 

2564 
 

 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือ

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของบุคลากร 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 


