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เทศบาลต าบลโนนตาล 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 



ค าน า 
   การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่
หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้ อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและ
มีคุณค่า  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง  ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการ
ทุจริตได้ เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านั ก ง านปลั ด เทศบาลต าบลบ้ านบาก   จึ ง ได้ จั ดท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั นการทุ จ ริ ต  ๔  ป ี                      
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘  ของเทศบาลต าบลบ้านบากขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ   เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลต าบล
บ้านบาก  ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์ก าหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม ค าสั่ง คสช.  
ที ่๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ 
ด้วย  
 
 

งานแผนและงบประมาณ  
ส านักปลัด  

เทศบาลต าบลโนนตาล 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
เนื้อหา หน้า 
ส่วนที่ ๑  บทน า  

        การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร  
        หลักการและเหตุผล  
        วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
        เป้าหมาย  
        ประโยชน์ของการจ าแผน  

ส่วนที่ ๒   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.. ๒๕๖๕-๒๕๖๘  )  
        บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.. ๒๕๖๕-๒๕๖๘  )แยกตามมิติ  
        มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต  
        มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
        มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
        มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ส่วนที่ ๓  รายละเอียด / โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ   
        มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต  
        มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
        มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
        มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ภาคผนวก  
- ส าเนาประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘  )   
- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.

๒๕๖๕-๒๕๖๘  )  และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.. ๒๕๖๕-๒๕๖๘  ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
        การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น   ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ่
         การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
        ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วน
ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก  อ านาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

         สาเหตุและปจัจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้   
ดังนี้ 
   ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งข้ึน  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด  
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ  
บุคคลเหล่านี้ 

บทน ำ 



   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
   ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที ่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

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

  ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ มี
ค่านิยมท่ีผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 
๒.หลักการเหตุผล  
       ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหา ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือทีใ่ช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคี
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริต
เป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน



พ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภค
นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน  มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็น
เรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
         ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception                 
Index : CPI) 
         ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 256 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร 
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่ างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี 
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง เทศบาล
ต าบลหนองสรวง   จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลต าบลหนองสรวง  ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองสรวง  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และ
ปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ง



เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                
พ.ศ. ๒๕๔๖   
          เทศบาลต าบลหนองสรวง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี 25๖๕ – 25๖๘ เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการ
เรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-
ITA) อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบได ้และเป็นไปตามแผนจังหวัดร้อยเอ็ดใสสะอาด  
 
  วิสัยทัศน์ 

           มุ่งม่ัน   สร้างสรรค์   พัฒนา  ส่งเสริมการศึกษา   ปวงประชามีสุข 
   พันธกิจ 
 
  พันธกิจที่  ๑    เพ่ิมศักยภาพของเทศบาลต าบลโนนตาล 

พันธกิจที่  ๒    พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนนิยมทางสังคม 
พันธกิจที่  ๓    เพ่ิมขีดความสามารถในกระบวนการพัฒนาและความเป็นธรรม 

 
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
    ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น 
    ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
   ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  
   ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔. เป้าหมาย  
   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
   ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ ของข้าราชการ  



   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงทีส่ามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
   ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
   ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต  
   ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
 
 
 
 

๑. แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘)  มีรายละเอียดกรอบการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘) 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
 

 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล  
         หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการ
บริหารและการ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการท างานและความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็น
ปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน  สังคมไทย
ดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมด
ไปได ้ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ 
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของ
คนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไป
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ  
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับ  หน่วยงานหรื
องค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กร  
สามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารราชการของเทศบาลต าบลโนนตาลจึงจัดท า โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 



3. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม  
  2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างม ีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย  
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลโนนตาล 
6. วิธีด าเนินการ  
  1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  
  4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕ – 25๖๘)  
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักปลัด เทศบาลต าบลบ้านบาก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม  
  2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไป ประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
  4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างม ีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
         การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ  ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม      จากหลักการและ
เหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลโนนตาลจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการ
สร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการ ปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลโนนตาลมีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ  
  3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วม
ในการเสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง จิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  
  3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลต าบลโนนตาลในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และ ธรรมาภิบาล  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
         ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลโนนตาล 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
        เทศบาลต าบลโนนตาล 
6. วิธีด าเนินการ  
  จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ  
       6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลต าบล
โนนตาลบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
           6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
หรือท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  
         6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ  
 
 



7. ระยะเวลา ในการด าเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕ – 25๖๘)  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนตาล 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
  10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมใน
การสร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
  10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล  
        การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งใน แต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับ
มาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการท างานใน แต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐาน
ในการอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การ ประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้
ปฏิบัติงานด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และ หัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไป
ได้ ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคน  อยู่ที่ผลของงาน 
หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิด 
การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร เทศบาลต าบลโนนตาลเห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวัน
ดังกล่าว จึงได้จัดท าสมุดความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความ รับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิด
ประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกที่ดี  ในการปฏิบัติงาน ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดเทศบาล และพนักงาน     
  3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ  
  3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย  
4. เป้าหมาย  พนักงานจ้างเทศบาลต าบลโนนตาล 
5. ระยะเวลา ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕ – 25๖๘)  
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุก
วันและส่งให้ หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์  
  6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี  
 
 
7. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ  
8. สถานที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลโนนตาล 
9. ผู้รับผิดชอบ   เทศบาลต าบลโนนตาล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
  10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย   
  10.2 มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้  
  10.3 พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตาม
ก าหนด 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้ องค์กรนั้นๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์  
การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง 
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน 
ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพา
องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการ  ป้องกันการทุจริต และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้ง ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล จากการทุจริต และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ  ข้อบังคับ มี
เจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อ
ผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 
  2.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
  2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิตได้ อย่างถูกต้อง  
  2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ต่อผู้มา ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
  2.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  
4. กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จ านวน ๖๐ คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลโนนตาล 
6. ระยะเวลาด าเนินการ จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ท าวัตรเช้า) ทุกวันพระ จ านวน   ๓๖   ครั้ง  
                             ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 25๖๕  
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ  
  6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)  
  6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ  
  6.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 



  6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความ เหมาะสม  
  6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
  6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ  
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลต าบลโนนตาล 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  
  10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิตได้ อย่างแท้จริง  
  10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการ ท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล 
   ต าบลโนนตาล   
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือก าหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมเทศบาลต าบลโนนตาลซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้
คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย 
วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้า บุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรม
ประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี  และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและ  ไว้วางใจที่จะเข้ามารับ
บริการที่องค์กรนั้นๆ ประกอบกับเทศบาลต าบลโนนตาลได้รับการประเมินคัดเลือกจากส านักงาน ป.ป.ช. ตาม
โครงการส่งเสริม ท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี และเพ่ือเป็น การ
เตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และ
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา และพนักงานเทศบาลต าบลโนนตาลดังกล่าวนี้ขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  
  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก ่ประชาชน  
  3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
  3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. เป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลโนนตาลจ านวน ๑๖ คน      
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลโนนตาล 
6. วิธีการด าเนินการ  
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลโนนตาลโดยเชิญ 
วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึกการ
ต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงาน
หรือท ากิจกรรมนอกสถานที ่ในบางโอกาส  
7. ระยะเวลา การด าเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕ – 25๖๘)  
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลบ้านบาก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลต าบลโนนตาลประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ํากว่าร้อยละ 70  
  ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลโนนตาลเกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  



 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
   

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบ้านบาก”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามท่ีเทศบาลต าบลโนนตาลได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลโนนตาลพ.ศ. 25๕๑ 
โดยก าหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง วินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ก าหนดให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก  ธรรมาภิ
บาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย , ให้บริการแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, 
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก  จรรยาวิชาชีพของ
องค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พล
เรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้
ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 
11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลต าบลโนนตาลควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจของประชาชน เทศบาลต าบลโนนตาลได้จัดท า มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลต าบลโนนตาล” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า ทุกระดับน าไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขั ดกันแห่ง 
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล  
  3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลโนนตาลเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามล าดับ  



  3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลโนนตาล 
6. วิธีด าเนินการ  
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลโนนตาลเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลโนนตาลเปิดเผยเป็นการทั่วไป
แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕ – 25๖๘ 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ งานกฎหมายและงานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลโนนตาล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลโนนตาล  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25๖๕ – 25๖๘) 
มุ่งสู่การเป็น ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาลต าบลโนนตาลจึงได้ก าหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ  ปราบปรามการทุจริต              
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25๖๕ – 25๖๘) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่าย ประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
  3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิน่ ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลโนนตาล 
6. วิธีด าเนินการ  
  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาท ิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตส านึก  
  2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕ – 25๖๘ 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลโนนตาล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้าน    
     การทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นผู้ที่ม ีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น 
การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน
เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ  กระท า
ทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 
ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติตาม โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนัก  ในการ
เป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่ง
ที่ถูกต้อง ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าการใดได้อย่าง
เหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระท าทุจริตใน ระบบราชการด้วย ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ เทศบาลต าบล
โนนตาลจึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการ  ต่อต้าน
การทุจริตขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลโนนตาลให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
  2. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ เทศบาล
ต าบลโนนตาล 
  ๓.เพ่ือให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ พนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  4. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้ างประจ า
และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและ สมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการ กระท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  
4. กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล       
                     โนนตาล  จ านวน ๖๐ คน  
5. ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – กันยายน 25๖๑  



6. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  
7. วิธีการด าเนินงาน  
  7.1 บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของ เจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต  
  7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
  7.3 แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและ
วัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลโนนตาล 
  7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย  
8. สถานที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลโนนตาล 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลโนนตาล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
  2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ  การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบลโนนตาล 
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง  ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพล
ตาม อ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่
รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งใน
องค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ี
น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมาย
รวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้
ความรู้ เรื่องการ  ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่  เ พ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                           
ดังนั้น เทศบาลต าบลโนนตาลจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  แก่
บุคลากรในเทศบาลต าบลโนนตาลเพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกัน
ผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลต าบลโนนตาลเพ่ือให้พนักงานทุก
คนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือ
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน  
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลโนนตาล 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลโนนตาลมีจิตส านึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
4. เป้าหมาย พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลโนนตาล 
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลโนนตาล 
6. วิธีการด าเนินการ จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕ – 25๖๘)   
8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลโนนตาล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  



  ตัวช้ีวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ผลลัพธ์ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและ ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม  การทุจริตและ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  แห่งชาติ ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท า  ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพ่ือน า เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะ ป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่
เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลต าบลโนนตาลจึงได้ตระหนัก และเห็นถึง
ความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้
ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและ
ผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็น พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด 
ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลโนนตาลให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
น าไปเป็นองค์ความรู้ใน การท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
  3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริต คอร์รัปชัน    
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบล     
โนนตาล   
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลโนนตาล 
6. วิธีด าเนินการ  
  1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
  2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
  4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  



  5. แจกจ่ายให้บุคลากร  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลโนนตาล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไข เพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบ อุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หาก เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้าง ความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม จากสถานการณ์
ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุ และปัจจัย
ทีน่ าสู่การคอร์รัปชัน เพ่ือจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่น าไปสู่การทุจริต 
คอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง
ที่เก่ียวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและ การบริหารที่ส าคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมใน
การบริหารที่ด้อยพัฒนา ดังนั้น เทศบาลต าบลโนนตาลจึงได้จัดท ามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการ
ท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ หาก
ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตส านึกในหน้าที่ที่จะปกป้อง  ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ มีการใช้อ านาจทางราชการโดยมิชอบในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง  กลุ่ม 
พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อ
ประเทศชาติ และประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรของเทศบาลต าบล              
โนนตาล   
  3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและ ผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ อันจะน ามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในองค์กร  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ   
          Conflict of Interest  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลโนนตาล 



6. วิธีด าเนินการ  
  1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้  
  2. ออกแบบกิจกรรม  
  3. จัดเตรียมเอกสาร  
  4. ด าเนินการจัดประชุม  
  5. สรุปรายงานการประชุม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.  พ.ศ.25๖๕ – 25๖๘ 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด เทศบาลต าบลโนนตาล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest 

 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 
 
1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ เทศบาลต าบลโนนตาล
ประจ าปี 25๖๕ – 25๖๘ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ที่ท าให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล 
อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่า
ของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลก  ร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่
ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่ สี
เขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่
ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลต าบลโนนตาลจึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลด
ภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลโนนตาล ประจ าปี 25๖๕ – 25๖๘” เพ่ือให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราช
สักการะใน วโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลโนนตาลจึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขต
เทศบาลต าบลโนนตาลเพ่ือให้เกิดความร่มรื่น แก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน  



  3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในต าบลบ้านบาก 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพ่ิม
มูลค่าทรัพยากรที ่มีและลดภาวะโลกร้อน  
  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและ
คลายร้อนแก่ ประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน ๑๐,๐๐๐ ต้น  
5. พื้นที่ด าเนินการ พ้ืนที่สาธารณะในเขตเทศบาลต าบลโนนตาลอ าเภอหนองกุงศร ีจังหวัดกาฬสินธุ์  
6. วิธีด าเนินงาน  
   6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 
และประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม  
   6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้
จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้  
   6.3 ขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ  
   6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง
มวลชน และประชาชนใน ท้องถิ่น  
   6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลโนนตาล7. 
ระยะเวลาด าเนินการ ๓ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.  พ.ศ.25๖๕ – 25๖๘ 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลโนนตาล 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
    10.2 ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
    10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้าง
ความร่มรื่นในชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแผนการป้องกันการทุจริต ๔ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘  ) 


