
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองศ์กรให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีทัศนคติ 

ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างชื่อสัตย์สุจริต 
 

 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
  - ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 
  - ประกาศจัดตั้งกลุ่มพนักงานเพื่อการบริหารที่โปร่งใส 
  - จัดท าระเบยีบกลุ่มในการปฏิบตังิาน 
  - รายงานผลการปฏิบตัิงานตามแผนรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อบริหารงานท่ีโปร่งใส 
  - นโยบายก ากับองค์กรที่ด ี
  - ประกาศนโยบายคณุธรรมจริยธรรม 
  - ประกาศแผนการเสริมสรา้งมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
  



 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 

ที่ 368 / 2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 

เพื่อความโปร่งใสในการท างาน                                                                                                             
ตาม ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and transparency 
Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกนและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน ( Integrity 
Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพ่ือให้การด าเนินโครงการประเมินคณะกรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ ประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึง
แต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลเพื่อความโปร่งใสในการท างาน  
ประกอบด้วย 

1. นายประเสริฐ  สายงาม  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางบังอร   สีทากุล ผู้อ านวยการกองคลัง   คณะท างาน  
3. นายพีรศักดิ์  กองแก้ว หัวหน้าส านักปลัด   คณะท างาน  
4. นายพงษ์พิษณุ ลาวงศ ์ นายช่างโยธา    คณะท างาน 
5. นายพิทักษ์ชัย  สายหงส์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างาน 
6. นายสาคร  ขันทอง นักทรัพยากรบุคคล  เลขานุการ/คณะท างาน 

  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล น ามาก าหนดแนวทางในการ
จัดตั้งกลุ่ม ก าหนดระเบียบของกลุ่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และ
รายงานผลและประเมินผลการด าเนินงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตนของพนักงานส่วนต าบลต่อไป 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

 
(นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 

เรื่อง จัดตั้งกลุ่มพนักงาน เพ่ือด าเนินการด้านความโปร่งใสในการท างาน 
************** 

   ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ ได้จัดตั้งกลุ่มพนักงานภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนค้อ เพ่ือด าเนินกิจกรรม ของพนักงานแสดงออกถึงความชัดเจน ตรงไปตรงมามีการเปิดเผยข้อมูลต่อ 
สาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยู่บนฐานคติของความ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่ 
ทั้งนี้การกระท าใด ๆ นั้น สามารถตรวจสอบและชี้แจงได้  

  เพ่ือให้การด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลโนนค้อ ประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดตั้งกลุ่มเพ่ือด าเนิน 
กิจกรรมของพนักงานส่วนต าบลเพ่ือความโปร่งใสในการท างาน  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

 

 

(นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนต าบลโนนค้อ เพื่อความโปร่งใสในการท างาน 

อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 

...……………………………………. 

 กลุ่มพนักงานส่วนต าบลโนนค้อ เพ่ือความโปร่งใสในการท างาน หมายถึง พนักงานส่วนต าบลพนักงาน
จ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ 

 ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การกระท าใดๆ ขององค์กรที่แสดงออกถึงความชัดเจน
ตรงไปตรงมามีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยู่บนฐานคติของความชื่อ
สัตย์สุจริต มีจิตสานึกท่ีดีต่อหน้าที่ ทั้งนี้การกระท าใดๆ นั้น สามารถตรวจสอบและชี้แจงได้เมื่อ ความโปร่งใสที่
ใช้ในการบริหารงาน หมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการ
ตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรง และเชื่อถือได้ใน
สังคมโลกยุคปัจจุบันได้เน้นถึงความส าคัญของความโปร่งใส ว่าเป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น ช่วยให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติมีความรับผิดชอบ และมีการปฏิบัติงานหรือมีการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึง มิใช่เฉพาะกลุ่มหรือ
พวกพ้องดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่ภาครัฐจะต้องมีมาตรการ และแนวทางในการสร้างความโปร่งใสให้เป็น
รปูธรรม เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ ที่รวมตัวเพ่ือความโปร่งใสในการทางาน คนท างานจะต้องปฏิบัติ
ให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส รวมถึงจิตใต้สานึกของแต่ละบุคคลที่มีความฝักใฝ่ที่จะด าเนินการให้เกิดความ
ถูกต้องเป็นหลัก เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีที่มา - ที่ไป สามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่องและทุกกระบวนการ มี
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ใ น
ต าแหน่ง ยึดแนวทางตามพระราชด าริ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิตของการปฏิบัติงานใน “การรับราชการตลอดเวลา"...การทางานใด ๆ ในระบบราชการ ถ้าเรา
กระท าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต” 

หมวดที่ 1 
ชื่อ - สถานที่ 

 1. ชื่อกลุ่มพนักงานส่วนต าบลโนนค้อ เพ่ือความโปร่งใสในการทางาน 
 2. สถานที่ตั้งกลุ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ หมู่ที ่1  ต าบลโนนค้อ อ าเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี 

หมวดที่ 2 
วัตถุประสงค์ 

 3. วัตถุประสงค์ของกลุ่มพนักงานส่วนต าบลโนนค้อ 
  3.1 เพ่ือยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร 
  3.2 ส่งเสริมให้กลุ่มพนักงานต าบลโนนค้อ ให้เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม 

 



หมวดที่ 3 
สมาชิก 

 4. สมาชิกกลุ่ม 
พนักงานทุกคนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสมาชิกกลุ่ม
ฯ 

หมวดที่ 4 
การพ้นสมาชิกภาพ 

 5. การพ้นจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 
  5.1 ตาย 
  5.2 โอนย้ายไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

หมวดที่ 5 
หน้าที่ของสมาชิก 

 6. สมาชิกมีหน้าที่ 
 ประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดีต่อหน้าที่ เปิดเผย เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายใน และภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการ
สื่อสารการแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม และประเมินผล
ที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรง เน้นถึงความส าคัญของความโปร่งใส ว่าเป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยป้องกัน
การทุจริตคอรัปชั่น ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน
ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากประชาชนและหน่วยงานอ่ืน มีจรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพของตนเองตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง ยึดแนวทาง
ตามพระราชดาริพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของการ
ปฏิบัติงานใน "การรับราชการตลอดเวลา” 

หมวดที ่6 
คณะกรรมการ 

 7. คณะกรรมการกลุ่มพนักงานส่วนต าบลโนนค้อ ประกอบด้วย 
  1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานกรรมการ 
  2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
  3. ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
  4. ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
  5 ผู้อ านวยการกองศึกษาฯ กรรมการ 
  6. หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ 
 

 

 



หมวดที่ 7 
การประชุมสมาชิก 

 8. การจัดประชุมสมาชิกประจาปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 9. ระเบียบนี้ให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการยกเลิก 
   ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
 
 
 
 

(นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 

  



   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ: โทรศัพท์ 045 – 251 956 

ที ่ อบ 72501.01/  วันที่   1  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.  2563 

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 

  ตามที่ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้มีบันทึกข้อความที่ อบ 72501/      ลง 
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง การด าเนินการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับ
ผู้บริหารท้องถิ่น แจ้งให้ทุกส่วนราชการพิจารณาน าเสนองานข้อตกลงเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
รับทราบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น 

  บัดนี้ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงในการปฏิบัติราชการที่ได้ตก
ลงไว้กับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว และได้น าส่งผลการด าเนินงานเพ่ือให้ส านักปลัดร่วมรวมรายงาน
ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนต้อ รับทราบต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                                              

(นายพีรศักดิ์   กองแก้ว) 
 หัวหน้าส านักปลัด 

- ความเห็น ……………………………..…………………………………………………………..……………………………  

                                   
 (ลงชื่อ)         

                                                 (นายประเสริฐ  สายงาม) 
                                        รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
                                                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

- ทราบ   ..........................................................................................................................  
 

          (ลงชื่อ) 
         (นายธีระพัฒน์   อุตพันธ์) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
------------------------------------------------------- 

  ตามองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกลุ่มเพ่ือ
การปฏิบัติงานที่โปร่งใสในการท างาน เกี่ยวกับการกระท าใด ๆ ขององค์กรที่แสดงออกถึงความชัดเจน
ตรงไปตรงมามีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยู่บนฐานคติของความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่ ทั้งนี้การกระท าใด ๆ นั้น สามารถตรวจสอบและชี้แจงได้ทุกเมื่อ เพ่ือใช้
เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนค้อในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ส าหรับกรอบแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ดังนี้ 
1. ผลการด าเนินงาน 
 แผนงานที่ 1 แผนงานส่งเสริมจิตส านึก “ราชการใสสะอาด” ได้ด าเนินการดังนี้ 
   กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานราชการใสสะอาดด้านการ
จัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
    1. ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ ได้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ก าหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงิน แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน 
    2. ประเมินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ ได้ด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
   3. การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานบริหารความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ ซึ่งได้มีการก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการและคณะท างาน โดยแบ่ง
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 
  



  กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
และวัฒนธรรมการท างาน ดังนี้ 
 1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่านิยมขององค์การบริหารส่วนต าบล และมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 1.1 เผยแพร่การรายงานการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนค้อ 
 1.2 เผยแพร่และรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมสร้างสรรค์ราชการใสสะอาดขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนค้อ 
 1.3 เผยแพร่และรณรงค์เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมทางสื่อต่าง 
ๆ เช่น บอร์ดนิทรรศการ Intranet E-mail เป็นต้น 
 1.4 ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมในการท างาน 
 2. ส่งเสริมการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนค้อ ดังนี้ 
 2.1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เพ่ือ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2.2 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 2.3 จัดโครงการอบรมจริยธรรม เพ่ือเป็นธรรมะทางใจในการประพฤติปฏิบัติที่มุ่งเน้นระบบคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล. 
  กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างระบบราชการที่รวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม 
 1. พัฒนาฝึกอบรมให้ความรู้ แนะน าการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ 
 2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การท างานของบุคลากรให้รวดเร็ว มี
การน าระบบ IT มาใช้ในภารกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 
 -องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั้ง ได้น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในงานสารบรรณของ
องค์กร ท าให้มีความคล่องตัวในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  กิจกรรมที่ 4 การยกย่องเชิดชูคนดี 
  1.โครงการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มีผลการท างานและความประพฤติดีเด่น
เพ่ือให้การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปีพุทธศักราช 2563 
  2.มีการประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นประจ าปี 2563โดยการ
มอบรางวัลและถ่ายรูปติดประกาศเพ่ือเป็นเกียรติประวัติ 
   
 
 
 



  กิจกรรมที่ 5 สร้างความใสสะอาดด้านสภาพแวดล้อม 
 1. โครงการกิจกรรม 5 ส. ในการปรับสภาพแวดล้อมการท างาน ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการกิจกรรม 5 ส เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 
 2. กิจกรรมด้านนันทนาการและสวัสดิการต่าง ๆ 
 - โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 - โครงการออกก าลังกาย 
 3. การจัดการให้สถานที่ท างานเป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยได้จัดสถานที่ไว้ส าหรับข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ และผู้มาติดต่อ เพ่ือเป็นสัดส่วนซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ
เป็นพิษ 
 แผนงานที่ 2 แผนป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่อาจจะเป็นภัยต่อการก้าวไปสู่ 
“ประเทศไทยใสสะอาด" 
  กิจกรรมที่ 1 การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ าให้มีความชัดเจน 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 1. ก าหนดและประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลที่ชัดเจนโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ ได้มีการจัดตั้งคณะท างานจัดสรรเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ 
2562 และได้ด าเนินการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ 2563 
  กิจกรรมที่ 2 การสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ มีการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบGFMIS 
 2.   มีการเปิดเผยผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ เผยแพร่ผ่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อย่างต่อเนื่อง 
 แผนงานที่ 3  แผนจัดการกรณีการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่ก าลังเกิดขึ้น 
   กิจกรรมที่ 1 จัดระบบการรับและตอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ 

1. จัดให้มีช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 
    การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อผ่าน
ทางIntranet (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) และกล่องรับฟังความคิดเห็น ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 
ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 
   2.   เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของ
ภาครัฐ ปรากฏว่า ไม่มีประชาชนเข้ามาตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 
   3.   จัดท าแบบสอบถามเชิงรุกเกี่ยวกับการทุจริตเป็นประจ าปี และสรุปข้อคิดเห็น
จากแบบสอบถาม ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ ได้จัดส่งแบบสอบถามให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน
300 ราย ผลปรากฏว่า ไม่พบพฤติกรรมที่แสดงส่อไปในทางทุจริต หรือแสวงหาผลประโยชน์ 
 
   4. ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่าง
ตรงไปตรงมา เมื่อมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 



   5. องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ ได้ด าเนินการเผยแพร่หลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขการร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ ต่อประชาชน 
   กิจกรรมที่ 2 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ ได้มีการจัดท ารายงานผลส าเร็จและแผนปฏิบัติ
การด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 โดยได้มีการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานตามตัวชี้วัด จ านวน 3 ครั้ง คือ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 
เดือน 
2. ปัจจัยสนับสนุน 
  ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันใน
การด าเนินการประสบความส าเร็จ ดังนี้ 
  1) ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ ของหน่วยงาน จึงถือเป็นนโยบายส าคัญ ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่จึงให้ความส าคัญในการด าเนินงาน 
  2) การที่มีหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 
  3) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อมีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส
โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบล 
  4) มีการเผยแพร่ข้อมูลทาง Web site และ Intranet ของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
3. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก มีบุคลากรจ ากัด ไม่สามารถจัดตั้ง
กลุ่มและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจของกลุ่มโดยเฉพาะ ในการปฏิบัติงานต้องใช้การท างานในรูป
คณะท างานและประสานการด าเนินการตามภารกิจประจ า ท าให้การปฏิบัติงานของกลุ่มฯ ไม่สามารถ
ด าเนินการในเชิงรุกได ้
4. ข้อเสนอแนะ 
   1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
  2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผลการประเมิน
มาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
  3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 


