
แผนปฏิบัตกิารปอ้งกัน ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบ 
ประจำาปงงบประมาณ  พ.ศ. 2560  

องค์การบรหิารส่วนตำาบลโนนกอก
อำาเภอเกษตรสมบรรณ์    จังหวัดชยัภรมิ



แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  ขององค์การบริหารส่วนตำาบลโนนกอก
ประจำาปงงบประมาณ  2560

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  เสริมสราางจิตสำาน ก ค่านิยมใหาหน่วยงานบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
     วตัถุประสงค์   เพื่อให้พนักงานส่วนตำาบลโนนกอก ตระหนักถึงงความสำาคัญและปฏิบับัตัตามหลักคธณธรรมจรัยธรรม หลักธรรมาภิบับาล การดำรำารงชีวิิตวัตตามรอย

ยธคลบาท พระบรมราโชีวิวาทและตามหลักปรัชีวิญาเศรษฐกัจพอเพิตยง ตลอดำรจนการปฏิบับัตังานภิบายใตว้ันัยพนักงานส่วนท้องถ่ัึน ประมวลจรยัธรรมพนักงานส่วนท้องถ่ัึน

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

หน่วยงานผรารับผิดชอบ ระยะเวลาระดำรับ อบต. ระดำรับส่วน
ราชีวิการ

1.1 สง่เสริมใหาพนกังานสว่น
ตำาบลขององคก์ารบริหารส่วน
ตำาบลโนนกอกทุกระดับปฏิบัติ
ตนตามหลักคณุธรรม 
จริยธรรมและหลกัธรรมาภิบาล
รวมทั้งใหาปฏิบัตตินตามรอย
พระยุคลบาทและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.1.1 จัดำรอบรม/สัมมนา/กัจกรรม/สอดำรแทรก
หลักสูตรเกิต่ยวกับคธณธรรมจรัยธรรมฯ

จำานวนหลักสูตร/
กัจกรรม

20 
(หลักสูตร
/กัจกรรม

20
(หลักสูตร/
กัจกรรม

งานบธคคล

ต.ค. 2559 – 
ก.ย. 2560

1.1.2 เผยแพร่ประชีวิาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องให้เกัดำรกระแสค่านัยมในการปฏัิบบัตัตน
ตามหลักคธณธรรมจรัยธรรม

จำานวนครังงใน
การเผยแพร่
ประชีวิาสัมพันธ์

4 ครังง 4 ครังง งานบธคคล

1.1.3 ส่งบธคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/
กัจกรรม กระตธ้นใหป้ฏัิบบัตัตนตามหลัก
คธณธรรมจรัยธรรมฯ

จำานวนบธคลากรทิต่เข้ารับ
การอบรม/สัมมนา/
กัจกรรม

47 1
งานบธคคล

1.2 สง่เสริมใหาบุคลากรของ
องคก์ารบริหารส่วนตำาบลโนน
กอกปฏิบัตงิานภายใตากรอบ
วินัยขาาราชการส่วน
ทาองถิ่น ประมวลจริยธรรม
ขาาราชการส่วนทาองถิน่

1.2.1 จัดำรอบรม/สัมมนา/กัจกรรม/
สอดำรแทรกหลักสูตรเกิต่ยวกับการปฏัิบบัตังาน
ภิบายใต้กรอบวันัยพนักงานส่วนท้องถึั่น

จำานวนหลักสูตร/
กัจกรรม

2 หลักสูตร/
กัจกรรม 2 หลักสูตร/

กัจกรรม งานบธคคล
ต.ค. 2559 – 
ก.ย. 25601.2.2 เผยแพร่ประชีวิาสัมพันธ์อย่าง

ต่อเนื่องให้เกัดำรจัตสำานงกในการปฏัิบบัตังาน
ภิบายในกรอบวันัยข้าราชีวิการส่วนท้องถึั่น

จำานวนครังงในการเผย
แพร่ประชีวิาสัมพันธ์ 4 ครังง 4 ครังง งานบธคคล



มาตรการ โครงการ/กกิิจ กรรม ตตัั วช้ีววัั ดผลการปฏฏิิบัติ
ตามแผนฯ

คค่า่เ ป้าหมายตตัั วช้ีววััด หนว่ยงาน
ผรารรัับ ผผิิ ด
ชอบ

ระยะเวลาระดดัับ  อบต. ระดดัับ
สส่่ วน 
ราชการ1.2.3  ส่งบธคลากรเข้าร่วมอบรม/ สัสัมมน า/

กัจกรรมกระตธตธ ้นใหเกดัำรจัตสำสำานงก ในการ
ปฏัิบฏัิบบั ตตัั งานภิบายใต้กรอบวันยั พนักงานส่ส่วน
ทองถึั่น

จำานวนบธคลากรทิตท่ิต่ เข้ารัรับ
การอบรม/สัสัมมน า/ กัจกรรม

47 คน 47
คน

งานบรัรัหา ร
งาน ท่ัท่ัว ไป
- งานบธคคล

ต.ค. 2559 –
ก.ย. 2560

1.3 ยกยย่่ องเชิดชรพนนัั กงาน
สส่่วน ตำาตำา บล พนนัั กงานจาง
ขององค์การบรริิ หารส่วน
ตำตำ าบลโนนกอกทีท่ีมี่ค วาม
ประพฤตติิด ี หรรืือมีค วาม
ซ่ืซ่ือ สสัั ตยส์สุุจริริ ตในการ 
ปฏฏิิบั ตติิ หนาาทีท่ี่

1.3.1  ดำรำดำรำ าเนนัการคคัั ดำรเลืลื อกและใหรางวัล 
แกบ่ธคคลทิตท่ิต่ป ระพฤตตัั ดำริตดำริต หรืรื อบธคคลทิตท่ิต่มิต 
ความประพฤตตัซัื่ อสัสั ตย์สธสธ จรัรัต

รอยละความสำาสำา เรจจใน กา
รดำรำดำรำา เนันการคดัำรเลืลื อก และ
ให้รางวลั

100 % 100% ทธทธก ส่ส่วน ราชีวิการ ต.ค. 2559 –
ก.ย. 2560

1.3.2  ประกาศเกิตยรตตััคธคธ ณ บธคลากรของ 
องค์การบรัรัหา รสวนตำตำา บลโนนกอกทิต่ ไดำรรัรั บ
รางวัลเกิตยรตคัธณผ่ผ่านช่ีวิ องทางตต่่าง  ๆ เช่ีวิน 
เวปไซต ์สถึานิตวัทยธ เปนนต้น

จำานวนช่ีวิองทางในการ 
ประกาศเกิตยรตตััคธณ

2 ช่ีวิช่ีวิองท าง 2 ช่ีวิองทาง ทธทธก ส่วนราชีวิการ

1.4 สนนัับ สนนุุ นใหาผราบรริิ หาร
มีบทบาท สำสำ าคัญในการสส่่ง
เสรมิคุณธรรม จรริิย ธรรม 
การป้องกกัั นและ ปราบปราม
การทจุรริิ ตและประพฤตติิมิ
ชอบ ตลอดจนการสรางความ
ปรงใสในการปฏฏิิบั ตติงิ าน

1.4.1  ผูผู ้บรัรัห ารมิตส่วนร่ร่วม ในการทำาทำา
หนา้ทิต่ประธานหรืรื อพพััจา รณาให้ความ เหจน
ชีวิอบในโครงการ/กกััจก รรม/แผนงาน ทิตท่ิต่ เกิต่ยว
กับการส่ส่ง เสรัมคธณธรรมและ จรัรัยธ รรม

จำานวนคำาส่ัง/บันทงทงก 
ข้อความ/เอกสารทิต่ แสดำรงถึงง
การมิตมิตส่ วนร่วม ของผู้ผู้
บรัรัหาร

2 คำา
ส่ัส่ั ง/ 
บันทงทงก 
ข้อความ/ 
เอกสาร

2 คำาส่ัส่ั ง/
บันทงทงก 
ข้อความ/ 
เอกสาร

ทธทธก ส่วนราชีวิการ ต.ค. 2559 –
ก.ย. 2560

1.4.2  ผูผู ้บรัรัห ารผลัลัก ดำรดัำรัน ให้เกดัำร สภิบาพ
แวดำร
ลอมในการปฏัิบฏัิบบั ตตัั งานทิตท่ิต่เ อืงอืงอ ต่อกา
รสร้างคธณธรรมและจรัรัย ธรรม

จำานวนแนวทาง/วัธิตการ เช่ีวิน 
ประกาศ นโยบายฯ

3 แนวทาง/
วัธิตการ

3 แนวทาง/ 
วัธิตการ

ทธทธก ส่ส่วน ราชีวิการ
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ยธทธศาสตร์ท่ี   2   บรรณาการหน่วยงานทุกส่วนราชการในการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ
  วัตถปุระสงค์   เพื่อสนับสนธนทธกส่วนราชีวิการในองค์การบรัหารส่วนตำาบลโนนกอกในการรว่มมือกันดำรำาเนันการส่งเสรัมคธณธรรมจรัยธรรมและปงองกันการทธจรตั

มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ปฏฏิิบัติ ตามแผนฯ คค่า่เ ป้าหมายตตัั วช้ีววััด หนว่ยงาน 
ผราผรา รรัับ ผผิิ ด
ชอบ

ระยะเวลา
ระดดัับ  อบต. ระดดัับ

สส่่ว น 
ราชการ 2.1 สส่่ง เสรมิการประสานความ

รร่ว่ มมือของททุุ กสส่ว่น ราชการและ
ภาค สส่ว่น ของสสังัคม ในการสง่

2.1.1  เข้าร่ร่วมกัจก รรม/สัมมนา/ประชีวิธม/ 
กัจกรรมกบัหนว่ยงานภิบายนอก ในเร่ืร่ื องการ 
จัดำรทำทำายธ ทธศาสตร์/มาตรการ/แนวทาง
ปฏัิบฏัิบบัตั ในการส่งเสรัรัมคว ามร่ร่ว มมอืเกิต่ยว
กบัการ
รรม และการปงองกัน ปราบปรามการ
ทธทธ จรัรัต

ร้ร้อ ยละของจำานวนครังง
ในการเข้าร่วมอบรม/ 
สัสัมมน า/ประชีวิธม/ 
กัจกรรม

70% 50% งานบรัรัหา ร
งาน 
ท่ัท่ัว ไป

ต.ค. 2559 –
ก.ย. 2560

2.2 สส่ง่ เสรริิม การมีสส่ว่น ร่วมของ 
ประชาชนหรรืือบุคค ลภายนอกใน
การ ป้องกกัั น ปราบปรามการ
ททุุ จรติ และประพฤติมิชอบ 

2.2.1 สร้างโอกาสให้ประชีวิาชีวินและ บธคคล
ภิบายนอกมิตส่ส่ว นร่ร่วม ในกระบวนการ ดำรำดำรำา เนนั
การตามภิบารกัจขององค์การบรัรัห ารส่วน 
ตำาบลโนนกอก

จำานวนช่ีวิช่ีวิองท างในการให้
ประชีวิาชีวินมิตสวนรวม

3 ช่ีวิช่ีวิองท าง 3 ช่ีวิองทาง ทธทธ กส่วนราชีวิการ
ต.ค. 2559 –

ก.ย. 2560

2.2.2  จัดำรใหมิตช่ีวิองทางในการรัรับแจ ้ง
เบาะแส ทธทธจ รัรั ตและประพฤตตัมััชีวิ อบ รวม
ทังงการรัรับ เร่ืร่ื อง รองเริตริตยน รอง
ทธทธกข ์ให้สามารถึเข้าถึงถึงง ไดำรอย่าง สะดำรวก
สบาย

จำานวนช่ีวิช่ีวิองท างในการ
รัรับแจ ้งเบาะแสการ
ทธจรัต

3 ช่ีวิช่ีวิ องทาง 3 ช่ีวิช่ีวิ องทาง ทธทธก ส่ส่ วนราชีวิการ

จำานวนครังรัง งในการ 
ประชีวิาสัมพพันัธ์ช่ีวิ อง
ทาง

5 ครังรังง 5 ครังรังง งานบรัรัหา ร
งาน 
ท่ัท่ัว ไป
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๒.1 สส่่ง เสริมการประสานความรร่่ว ม
มือของททุุ กสส่ว่น ราชการและภาค
สส่ว่น ของสสังัคม ในการส่ ง เสรริิม
คุณธรรมจรริิย ธรรม และการป้องกกััน
ปราบปรามการททุุ จรริิต และประพฤติมิ
ชอบ

โครงการ/กกิิจ กรรม ปฏฏิิบัติ ตามแผนฯ หนว่ยงาน
ผรารรัับ ผผิิ ด
ชอบ

ระยะเวลา
ระดดัับ  อบต. ระดดัับ

สวน 
ราชการ2.2.4  สร้างความรูรู ้ความเข้าใจกับ

ประชีวิาชีวิน เกิต่ยวกับพฤตตักั รรมของเจ้าหน้าทิต่
ของรัรัฐทิต่ ป ระพฤตตัั เข้าขายการทธทธ จรัรัต 
เช่ีวิน การปฏัิบฏัิบบัตั ห รืรื อละเว้นหน้าทิตท่ิต่ โดำรยมั
ชีวิอบ และการปฏัิบฏัิบบั ตตััทิต่ขั ดำรแย้งระหวา่งผล
ประโยชีวินส่์ส่วน ตนกับ ผลประโยชีวิน์ของทาง
ราชีวิการ เปนต้น

จำานวนครังรัง งในกา
รสร้าง ความรู้ ความ
เข้าใจ

5 ครังรังง 5 ครังรังง ทธทธก สวนราชีวิการ

ต.ค. 2559 –
ก.ย. 2560

2.2.5  ส่ส่ง เสรัมให้พนักงานส่วนตำตำ าบลของ 
องค์การบรัรัหา รสวนตำาบลโนนกอก  ตระหนัก
ถึงง ประโยชีวิน์ของการให้ประชีวิาชีวินมิตส่ส่ว นร่วม
ใน การพพัั ฒนาและตรวจสอบการปฏัิบฏัิบบับั ตตัั
งาน

จำานวนครังรัง งใน
การ ส่ส่ง
เสรัรัม

4 ครังรังง 4 ครังรังง ทธทธก สวนราชีวิการ



มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ตตัั วช้ีววัั ดผลการปฏฏิิ
บัต ตามแผนฯ

คค่า่เ ป้าหมายตตัั วช้ีววัดั หนว่ยงาน 
ผรผร ารรัับ ผผิิ ด
ชอบ

ระยะเวลาระดดัับ  อบต. ระดดัับส่ วน
2.2.3  ประชีวิาสัสัม พพันัธ ์และให้บรัรั การ
ข้อมูล ข่าวสารตามพระราชีวิบัญญตัตััข อ้มลู
ข่าวสารของ ทางราชีวิการ พ.ศ.2540 
เช่ีวิน
  -   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร, สายดำร่วน, 
เวปไซต, บอรดำรประชีวิาสัสัม พพันัธ ์   
เปนนต้น
 -  เปิดำรโอกาสให้ประชีวิาชีวินเจ้าของงบ
ประมาณเข้ามามิตส่วนร่วมในการเปนน
คณะกรรมการจัดำรซืงอจัดำรจ้างบางคณะ
-  เปิดำรเผยข้อมูล รายละเอิตยดำร 
ประมาณการโครงการทิต่ก่อสร้างภิบาย
หมูบ่้านนังนๆ 

จำานวนช่ีวิช่ีวิองท างในการ 
เผยแพร
ประชีวิาสัสัม พพันัธ์ N

3 ช่ีวิองทาง 3 ช่ีวิช่ีวิอ งทาง งานบรัรัหา ร
งาน 
ท่ัท่ัว ไป

ต.ค. 2559 –
ก.ย. 2560

จำานวนครังรัง งในการ เผย
แพร่ร่ป ระชีวิาสัสัม พพัันธ์

3 ช่ีวิช่ีวิองท าง 3 ช่ีวิช่ีวิอ งทาง งานบรัรัหา รงาน
 ท่ัท่ัว ไป

ต.ค. 2559 –
ก.ย. 2560
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ยุทธศาสตรท่ี์ 3   เสริมสราางความเขามแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   วัตถปุระสงค์    เพื่อเสรัมสรา้งระบบการบรัหารจดัำรการภิบายในองคก์รและระบบการบรัหารทรพัยากรบธคคลทิต่เอืงออำานวยให้เกัดำรระบบปงองกัน ปราบปรามการ  

ทธจรตัและประพฤตัมัชีวิอบภิบาครัฐทิต่มิตประสทัธัภิบาพและเกัดำรผลสัมฤทธั์ทิต่เปนนรูปธรรม
มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ตตัั วช้ีววัั ดผลการปฏฏิิ

บัต ตามแผนฯ
คค่า่เ ป้าหมายตตัั วช้ีววััด หนว่ยงาน 

ผรผร ารรัับ ผผิิ ด
ชอบ

ระยะเวลาระดดัับ  อบต. ระดดัับส่ วน
3.1 พพัั ฒนาระบบการตรวจสอบ
และ ควบคุมการปฏฏิิบั ตติิง านใน
องค์กรใหา เปนระบบและโปรงใส

3.1.1 ดำรำดำรำ าเนนัการตรวจสอบภิบายใน
องค์กร อย่างเปนนระบบและครอบคลธม
ภิบารกัจของ องค์การบรัรัหา รส่ส่วน
ตำตำา บลโนนกอก

1.รอยละความสำสำ าเรจรจจ ใน
การดำรำดำรำา เนนัการจัดำรทำทำา

แผนตรวจสอบ
100% 100% งานตรวจสอบ 

ภิบายใน

ต.ค. 2559 –
ก.ย. 2560

2. จำานวนระบบทิต่ ตรวจ
สอบนอกจาก ระบบการ

เงังันแ ละบบัั ญชีวิิต
2 ระบบ 2 ระบบ ทธทธก ส่ส่วน ราชีวิการ

3.1.2  ดำรำดำรำ าเนนัการประเมันผลระบบ
ควบคธม ภิบายใน

1. รอยละความสำสำา เรจรจจ
ในการจัดำรทำทำา รายงาน

ความก้าวหน้า
100% 100% ทธทธก ส่วนราชีวิการ

2. รอยละของ ความ
สำสำ าเรจรจจ ในการจัดำรทำทำา
รายงานการประเมันผล

(สังนปี)

100% 100% ทธทธก ส่ส่ว นราชีวิการ

3.1.3  ดำรำดำรำ าเนนัการประเมันความโปรงใส
ในการ ปฏัิบฏัิบบั ตตัั งาน

รอยละของความสำสำา เรจรจจ
ในการประเมัน 100% 100% ทธทธก ส่วนราชีวิการ

3.1.4 จัดำรใหมิตระบบ/กลไก การจัจั ดำรการ
กับ เบาะแสทธทธ จรัรั ตและประพฤตตัมัั
ชีวิอบและเร่ืองรองเริตริตยน รองทธทธก ขใ์ห้มิต
ประสัสั ทธัภิบาพอยู่เสมอ

1.รอยละของ ความ
สำสำ าเรจรจจ ในการ จัดำรการ
เบาะแสการ ทธทธจ รัรั ต

อย่างเปนนระบบ

100% 100% ทธทธก ส่วนราชีวิการ

2. จำานวนครังรัง งในการ
สร้างความเข้าใจ เกิต่ยว

กับระบบ/กลไก
1 ครังรังง 1 ครังรังง ทธทธก ส่วนราชีวิการ
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มาตรการ โครงการ/กกิิจ กรรม ตตัั วช้ีววัั ดผลการปฏฏิิบัติ
ตามแผนฯ

คา่เป้าหมายตตัั วช้ีววััด หนว่ยงาน 
ผรารรัับ ผผิิ ด
ชอบ

ระยะเวลา

ระดดัับ  อบต. ระดดัับ
ส่วน 
ราชการ3.2 เสรริิ มสรางประสสิิ ทธิภาพใน

การ บังคบัใชากฎหมาย ระเบียบ 
ขาอบับั งคบั มาตรการหรรืือแ นวทาง
ปฏบัิตติิ ตต่่า ง ๆ ทีท่ี่ ใชาในการป้อง
กกัั นและปราบปราม การกระทำทำ า
ททุุ จรริิ ตและประพฤตมิิชอบ หรรืือ
การฝาฝนไม่ปฏฏิิบั ตติิ ตามประมวล 
จรริิย ธรรมของพนนัั กงานสส่ว่นท าอง
ถิถ่ิน่

3.2.1  ดำรำดำรำ าเนันการตามกระบวนการทิต่ 
กฎหมาย/ระเบิตยบกำาหนดำรกับผูผู ้ทิตท่ิต่ ถึถูึกู
กล่าวหาว่า กระทำทำา ผัดำรฐานทธทธจ รัตและ
ประพฤตมัมัั ชีวิอบฯ

รอยละความสำาสำา เรจรจจ ใน การ
จดัำรการ กรณิตการกระทำทำา ผัดำรฐาน
ทธทธจ รตัฯ ตามกระบวนการทิต่
กฎหมาย/ระเบิตยบ กำาหนดำร

100% 100% งานบรัรัหา ร
งาน 
ท่ัท่ัว ไป

ต.ค. 2559 –
ก.ย. 2560

3.2.2  จัดำรทำทำ ารายงานและสถึถัึัตั ก ารก
ระทำทำ าผัผัดำร ฐาน ทธทธจ รัรั ตและประพฤตตัมัั
ชีวิอบฯ

จำานวนครังรัง งในการจดัำรทำทำา 
รายงานและสถัึตเัสนอ 
ผผูู ้บรรััห าร

2 ครังรังง 2 ครังรังง งานบรัรัหา รงาน
ท่ัท่ัว ไป

3.2.3  ทบทวนกฎหมาย ระเบิตยบ ข้อบัง
คับ มาตรการหรืรื อแนวทางปฏัิบฏัิบบบัั ตตัั
ตต่า่ง  ๆ ของส่ส่วน ราชีวิการทิตท่ิต่ เกิต่ยวกับการ
ปงองกันและปราบปราม การทธทธจ รัรัต

จำานวนครังรัง งในการ 
ทบทวนกฎหมาย

3 ครังรังง 3 ครังรังง งานบรัรัหา ร
งาน 
ท่ัท่ัว ไป

3.3 ผลลัั กดดัั นใหสำสำ านนัั ก/กอง
ของ 
องค์การบรริิ หารสส่่วนตำตำ าบลโนน
กอก
มีส่วนรร่่ว มในการสส่ง่ เสรมิคุณธรรม
จรริิย ธรรมและป้องกกัั นการทจุรริิต

3.3.1  การจัดำรทำทำาแ ผนปฏัิบฏัิบบั ตตัั
การส่งเสรัรัม คธ ณธรรมจรัรัยธ รรมและ
ปงองกันการทธทธจ รัรัต เสนอผูผู ้บรัรัหา ร
ใหความเหจนชีวิอบทธทธกป ีงบประมาณ

รอยละของความสำสำา เรจรจจ
ในการจัดำรทำทำาแ ผนปฏัิบฏัิบบัตั

การฯ

100% 100% ทธทธก ส่ส่วน ราชีวิการ

ต.ค. 2559 –
ก.ย. 2560

3.3.2  จัดำรใหมิตช่ีวิช่ีวิองท างในการตตัั ดำรต่อ
ส่ืส่ื อสาร ปรงรงกษาหา รืรือ  และแสดำรงความ
คดัำรเหจนเกิต่ยวกับ การส่งเสรัรั มคธณธรรม 
จรัรัยธ รรม ระหวา่ง บธคลากรในองค์การ
บรัรัห ารส่ส่วน ตำตำ าบลโนนกอก

จำานวนช่ีวิช่ีวิองท างในการ 
ตตัั ดำรตต่อ่ ส่ือสาร

2 ช่ีวิองทาง 2 ช่ีวิองทาง งานบรัรัหา ร
งาน 
ท่ัท่ัว ไป

3.4 ปรรัับ ปรรุงุ ระบบการ
บรริิ หาร จจัั ดการภายใน
องค์เพืพ่ือ่ เพิพ่ิ่มค วาม โปรงใส
และประสสิิ ทธิภาพในการ 
ปฏฏิิบั ตติิง าน

3.4.1  นำาเทคนัค/วัธิตการบรัรัห าร
จัจั ดำรการแนว ใหมแ่ละระบบเทคโนโลยิต
สารสนเทศมาใช้ีวิในการบรัรัห ารจัดำรการ
องค์กรและการบรัรัหาร ทรัรั พยากร
บธคคล

จำานวนเทคนัค/วัธิตการ/ 
ระบบทิตท่ิต่นำามา ใช้ีวิ

3 3 งานบรัรัหา ร
งาน 
ท่ัท่ัว ไป

ต.ค. 2559 –
ก.ย. 2560
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มาตรการ โครงการ/กกิิจ กรรม ปฏฏิิบัติ ตามแผนฯ คา่เป้าหมายตตัั วช้ีววััด หนว่ยงาน 
ผรผร ารรัับ ผผิิ ด
ชอบ

ระยะเวลา
ระดดัับ  อบต. ระดดัับ

สวน 
ราชการ3.4.2  นำาหลัลักคธ ณธรรมจรัรัย ธรรมมาใช้ีวิ 

ประกอบการพพััจ ารณาดำรำดำรำา เนันโครงการ/ 
กัจกรรมในการบรัรัห ารจัดำรการองคกรและ
การ บรัรัหา รทรัรั พยากรมนธษย์

จำานวนกัจกรรมทิตท่ิต่นำา
หลัลักคธ ณธรรม

จรัรัย ธรรม
มาใช้ีวิประกอบการ

พพััจา รณา

2 กัจกรรม 2 กัจกรรม ทธทธก ส่ส่ว นราชีวิการ

ต.ค. 2559 –
ก.ย. 25603.4.3  ยงดำรหลัลัก กฎหมายและกฎระเบิตยบ

อย่าง เคร่ร่ง ครัดำรในการปฏัิบฏัิบบับั ตตัั งานทิตท่ิต่ อา
จก่อให้เกดัำรการ ทธทธจ รัรั ตและประพฤตตััมัชีวิ อบ

รอยละของความ
สำสำา เรจรจจ ในการ
ปฏัิบฏัิบบั ตตัั งานทิตท่ิต่ อาจ 
กอ่ให้เกดัำรการทธทธจ รัต
และ ประพฤตตััมัชีวิ อบ
ตาม กฎหมายและ

100% 100% ทธทธก ส่วนราชีวิการ
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ยุทธศาสตรท่ี์ 4   เสริมสราางสมรรถนะพนักงานส่วนตำาบล พนักงานจาางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วตัถุประสงค์   เพื่อเพั่มศักยภิบาพบธคลากรขององค์การบรัหารสว่นตำาบลโนนกอก ในดำรา้นการปฏิบับัตังานและดำร้านการปงองกัน  ปราบปรามการทธจรตัและประพฤตัมั

ชีวิอบในภิบาครัฐและการบังคับใชีวิ้ประมวลจรยัธรรมพนักงานส่วนท้องถ่ัึน
มาตรการ โครงการ/กจกรรม ปฏฏิิบัติ ตามแผนฯ คค่า่เ ป้าหมายตตัั วช้ีววัดั หนว่ยงาน 

ผรารรัับ ผผิิ ด
ชอบ

ระยะเวลา

ระดดัับ  อบต. ระดดัับ
สส่่ว น 
ราชการ4.1 พพัั ฒนาสมรรถนะและขีขีด 

ความสามารถของพนนัั กงานสส่่ว น 
ตำตำ าบลดานการป้องกกัั นและ ปราบ
ปรามการททุุจริริ ตภาครรัั ฐและการ 
บังคบัใชาประมวลจรริิย ธรรม
พนนัั กงาน สส่ว่นท าองถิถ่ิน่

4.1.1  จัดำรอบรม/สัสั มมนา/กกััจก รรม/สอดำร
แทรก หลัลัก สตรในดำร้านการปงองกันและ
ปราบปราม การทธทธจ รัรั ตภิบาครัรัฐ

จำานวน
หลัลัก สูสูต ร/ 
กัจกรรม

1 กัจกรรม 1 กัจกรรม งานบรัรัหา รงาน
ท่ัท่ัว ไป

ต.ค. 2559 –
ก.ย. 2560

4.1.2  ส่งบธคลากรเข้ารัรับก ารอบรม/
สัสัมมน า/ กัจกรรม ในดำร้านการปงองกันและ
ปราบปราม การทธทธจ รัรั ตภิบาครัรัฐ

รอยละของการเข้าร่วม 
อบรม/สัสัมม นา/กัจกรรม

70% 70% ทธทธก ส่วนราชีวิการ

4.1.3  จัดำรทำทำ า/เผยแพร่มาตรการ/
แนวทาง ปฏัิบฏัิบบั ตตัั /เอกสารทางวัชีวิาการ/
ข้อมมููล ข่าวสาร
ทิต่เปนนประโยชีวิน์ตต่อ่ การปงองกันและปราบ
ปราม การทธทธจ รัรั ตภิบาครัรัฐ

1.จำานวนมาตรการ/ แนวทาง
ปฏิบฏัิบับั ตตัั /เอกสาร ทาง
วัชีวิาการ/ข้อมูล ข่าวสารทิตท่ิต่
ไดำรเผยแพร

3 มาตรการ 2 มาตรการ ทธทธก ส่วนราชีวิการ

2. จำานวนช่ีวิองทางการ 
เผยแพร่ 1 ช่ีวิช่ีวิองท าง 1 ช่ีวิองทาง ทธทธก ส่ส่วน ราชีวิการ

4.2 พพัั ฒนาพนนัั กงานส่วนตำตำ าบล 
พนนัั กงานจางขององค์การบรริิ หาร
สส่่ว น ตำตำ าบลโนนกอกใหามีความ
เช่ียวชาญ และสามารถปฏฏิิบั ตติิง าน
อยย่า่ งมีความ เปนมืออาชีพ

4.2.1  จัดำรอบรม/สัสั มมนา/กจกรรม/สอดำร
แทรก หลัลัก สูสู ตรเกิตก่ิต่ ยวกับการสร้าง
ความรู้รู้ ความ เชีวิิต่ยวชีวิาญในการทำทำา งานตาม
ภิบารกกัั จตาง ๆ ของ องค์การบรัรัหา รส่วน
ตำตำา บลโนนกอกอย่างสม่ำาเสมอ

จำานวนหลัลัก สตร/
กัจกรรมเกิต่ยวกับการ 
สร้างความรูรู ้ความ

เชีวิิต่ยวชีวิาญในการทำทำา งาน

15
หลัลัก สูสูต ร

15
หลัลัก สูตร

งานบรัรัหา รงาน
ท่ัท่ัว ไป

ต.ค. 2559 –
ก.ย. 2560

4.2.2  ส่ส่ง บธคลากรเข้ารัรับก ารอบรมเกิต่ยว
กับ การสร้างความรูรู ้ความเชีวิิต่ยวชีวิาญในการ
ทำทำา งาน ตามภิบารกัจตางๆ  ขององค์การ
บรัรัหา รส่ส่วน ตำตำา บลโนนกอกอย่าง
สม่ำาเสมอ

รอยละของการ
เข้าร่วม อบรม

80% 80% ทธทธก ส่วนราชีวิการ
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มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ปฏฏิิบัติ ตามแผนฯ คค่า่เ ป้าหมายตตัั วช้ีววััด หนว่ยงาน 
ผราผรา รรัับ ผผิิ ด
ชอบ

ระยะเวลา

ระดดัับ  อบต. ระดดัับ
สวน 
ราชการ4.2.3  จัดำรทำทำ า/เผยแพร่มาตรฐานการ 

ปฏัิบฏัิบบั ตตัั งาน ขังนตอนการปฏัิบฏัิบบั ตตัั งาน/คู่มอื
หรืรือ แนว ทางในการปฏัิบฏัิบบั ตตัั งานให้กับ
พนักงานส่ส่วน ตำตำาบล พนักงานจ้าง

1. จำานวนมาตรฐานการ
ปฏัิบฏัิบบั ตตัั งาน/ขังนตอน
การ ปฏัิบฏัิบบั ตตัั /คู่มอืการ
ปฏัิบฏัิบบั ตตัทัิต่ ไดำร้จัดำรทำทำา

20 เล่ม 5 เล่ม ทธทธก ส่ส่วน ราชีวิการ ต.ค. 2559 –
ก.ย. 2560

2. จำานวนช่ีวิช่ีวิอง
ทางใน การเผย
แพร่

2 ช่ีวิช่ีวิองท าง 2 ช่ีวิช่ีวิองท าง ทธทธก ส่วนราชีวิการ
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