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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบและแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะนาไปสู่การปรับปรุงการดาเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น
ภูมิคุ้มกันสาหรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทางานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ในท้องถิ่น และไม่ทาให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการทางานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อีกทั้งเป็นกลไกสาคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อานาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีก
ทางหนึ่งด้วย
เทศบาลตาบลโนนดินแดง จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ซึง่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมือง
ของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการ
ปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมี
วัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้
ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้โอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น
อีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทา
ให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
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4) การผูกขาด ในบางกรณีดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าที่ตอ้ งแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลับ
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
7) ค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยม
ที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด
ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
ของบ้านเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริต
ตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความ
ศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์
รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception
Index - CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่งโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International –IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 25552558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168
ประเทศทัว่ โลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงค์โปร์และประเทศมาเลเซีย
และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับที่ 101
จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ใน
ระดับสูง
แม้ในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มี
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แนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation)
หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะ
ในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและ
มีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝัง
รากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวก
กับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางาน
ของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI)
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตรารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการ
บริการจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการ
จัดทาแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)
เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์
ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล
รวมถึงกลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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ส่วนที่ 2

มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การ
สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

1.1 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมือง
ฝุายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่น
และฝุายประจาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
ปี 2561 ปี 2562
โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
มาตรการ
1.1.1(1) โครงการ
450,000 450,000
ฝึกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ของเทศบาล
1.1.1(2) โครงการ
ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
พัฒนาคุณภาพจริยธรรม
1.1.1(3) โครงการวัน
30,000 30,000
เทศบาล
1.1.1(4) โครงการ
ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปูองกัน
การทุจริต
1.1.1(5) โครงการสมุด ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ความดีพนักงานเทศบาล
1.1.2(1) มาตรการ
ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลตาบล
โนนดินแดง
1.1.3(1) กิจกรรมให้
ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ความรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับพนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงาน
จ้างของเทศบาลตาบล
โนนดินแดง

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง

ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ หมาย
(บาท)
(บาท)
เหตุ

450,000 450,000

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

30,000

30,000

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ
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ปี 2561
มิติ

ปี 2563 ปี 2564

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
มาตรการ
เหตุ
1.2 การสร้าง
1.2(1) โครงการเพิ่ม
20,000 20,000 20,000 20,000
จิตสานึกและความ ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ตระหนักแก่
รายได้ประจาปี
ประชาชนทุกภาค 1.2(2) โครงการถนนคน ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ส่วนในท้องถิ่น
เดิน
1.3 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน

มิติที่ 1
2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ปูองกัน
การทุจริต

ปี 2562

รวม
2.1 แสดงเจตจานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร
2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

1.3(1) โครงการโตไปไม่
โกง
1.3(2) โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
1.3(3) โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาปูองกันการ
ทุจริต
1.3(4) โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งกิจการ
ลูกเสือ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

จานวน 13 โครงการ
13
2.1(1) กิจกรรม
ไม่ใช้งบฯ
ประกาศเจตจานง
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร
2.2.1(1) กิจกรรมสร้าง ไม่ใช้งบฯ
ความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน
2.2.1(2) มาตรการออก ไม่ใช้งบฯ
คาสั่งมอบหมายงานของ
นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลและหัวหน้า
ส่วนราชการ

13
ไม่ใช้งบฯ

13
ไม่ใช้งบฯ

13
ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง

หน้า 6

ปี 2561
มิติ

ปี 2562

ปี 2563 ปี 2564

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
มาตรการ
2.2.2(1) โครงการ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
สร้างความโปร่งใสใน
การบริหารการเงิน
งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ
2.2.3(1) โครงการ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
สร้างความโปร่งใสใน
การให้บริการ
ประชาชน
2.2.3(2) โครงการ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ยึดมั่นหลักธรรมา
ภิบาล บริการเพื่อ
ประชาชน
2.3 มาตรการใช้ 2.3.1(1) โครงการ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ดุลพินิจและใช้
บริการประชาชน
อานาจหน้าที่ให้
อย่างเป็นระบบ
เป็นไปตามหลัก
2.3.2(1) การมอบ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
บริหารกิจการ
อานาจอนุมัติ
บ้านเมืองที่ดี
อนุญาต เพื่อลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
2.4.1(1) โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000
2.4 การเชิดชู
เชิดชูพ่อดีเด่น
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล 2.4.2(1) โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000
ศูนย์เรียนรู้
ในการดาเนิน
อาสาสมัคร
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตน สาธารณสุขประจา
ให้เป็นที่ประจักษ์ หมู่บ้าน

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง

หน้า 7

หมาย
เหตุ

ปี 2561
มิติ

ภารกิจตามมิติ

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

มิติที่ 2

รวม

ปี 2562

ปี 2563 ปี 2564

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
2.4.3(1) โครงการ
เชิดชูเกียรติบุคคล
ตามรอยพ่อหลวง ร.
9

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

2.5.1(1) มาตรการ
จัดทาข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

2.5.2(1) กิจกรรม
ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบที่ได้
กาหนดตาอานาจ
หน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลโนน
ดินแดง

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

2.5.3(1) มาตรการ
ดาเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลโนน
ดินแดง ว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

จานวน14 โครงการ

14

14

14

14

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง

หน้า 8

หมาย
เหตุ

ปี 2561
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
3. การ
3.1 จัดให้มีและ
3.1.1(1) โครงการ
ส่งเสริม
เผยแพร่ข้อมูล
จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
บทบาท
ข่าวสารในช่องทาง ข่าวสารของเทศบาล
และการมี ที่เป็นการอานวย ตาบลโนนดินแดง
ส่วนร่วม ความสะดวกแก่
3.1.2(1) โครงการ
ของภาค ประชาชนได้มีส่วน เผยแพร่ข่าวสารตาม
ประชาชน ร่วมตรวจสอบการ มาตรฐานความ
ปฏิบัติราชการตาม โปร่งใส
อานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน
3.2 การรับฟัง
3.2.1(1) โครงการ
ความคิดเห็น การ เวทีประชาคมเพื่อรับ
รับและตอบสนอง ฟังความคิดเห็นของ
เรื่องร้องเรียน/ร้อง ประชาชน
ทุกข์ของประชาชน 3.2.2(1) โครงการ
จัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลตาบล
โนนดินแดง
3.3 การส่งเสริมให้ 3.3.1(1) โครงการ
ประชาชนมีส่วน
หนึ่งชุมชนหนึ่งการมี
ร่วมบริหารกิจการ ส่วนร่วม
ขององค์กรปกครอง 3.3.2(1) โครงการ
ส่วนท้องถิ่น
จัดหาพัสดุแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
เขตเทศบาล
3.3.3(1) โครงการ
ประชุมร่วมใจ
ตรวจสอบความ
โปร่งใสของเทศบาล
มิติที่ 3
รวม
จานวน 7 โครงการ

ปี 2562

ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

20,000

20,000

20,000

20,000

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

7

7

7

7

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง

หน้า 9

หมาย
เหตุ

ปี 2561
มิติ

ภารกิจตามมิติ

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรม
การตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด
4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

ปี 2562

ปี 2563 ปี 2564

โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
มาตรการ
4.1.1(1) โครงการ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
จัดทารายงานการ
ควบคุมภายใน
4.1.2(1) มาตรการ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน
เทศบาลตาบลโนน
ดินแดง
4.2.1(1) มาตรการ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ กากับ
ดูแล การบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การ
โอนย้าย
4.2.2(1) โครงการ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
บริหารงบประมาณ
การรับ-จ่ายเงิน การ
หาประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน
4.2.3(1) กิจกรรม
ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
การจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน
4.3(1) กิจกรรม
ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง

หน้า 10

หมาย
เหตุ

ปี 2561
มิติ

มิติที่ 4

ภารกิจตามมิติ
4.4 เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน
(Community)
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
4.4.1(1) การเฝูา
ระวังการคอร์รัปชั่น
โดยภาคประชาชน
4.4.2(2) การ
ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริต

รวม

จานวน 8 โครงการ

ปี 2562

ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

8

8

8

8

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง

หน้า 11

หมาย
เหตุ

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรของเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ด้วยเทศบาลตาบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ่งมีหน้าที่
สร้างความเจริญในด้านต่างๆ ให้กับท้องถิ่น จึงจาเป็นที่บุคลากรของเทศบาลจะต้องมีความรู้ความสามารถที่
จะต้องมีการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถ ซึ่ง ปัจจุบันการเลี่ยน
แปลงเทคโนโลยีการพัฒนาด้านต่างๆ เป็นไปตลอดเวลา การพัฒนาองค์ความรู้เรื่องต่างๆ ให้กับบุคลากรจึง
เป็นสิ่งสาคัญในการที่จะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเอง ตลอดจนให้ การศึกษาอบรมและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นที่มีรูปแบบการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี สามารถนามาประยุกต์เป็นแบบอย่าง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ใช้ในการพัฒนาเทศบาลตาบลโนนดินแดงให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานแก่องค์กร
2. เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่และแนวทางการดาเนินชีวิตที่ดี
3. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อให้เทศบาลเป็นหน่วยงาน/องค์กรของรัฐ ที่ทาหน้าที่ดูและและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้เกิดความประทับใจใน
การติดต่อราชการ
6. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการดาเนินงานระหว่างฝุายปฏิบัติกับฝุายบริหาร
7. เพื่อเสริมสร้างกาลังใจในความสาเร็จในการทางานร่วมกัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบล
โนนดินแดง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง และนอกสถานที่
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6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของเทศบาล เสนอต่อนายกเทศมนตรีตาบลโนนดินแดง เพื่อพิจาณาอนุมัติโครงการ
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยากรและสถานที่ศึกษาดูงาน
3. จัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมตามโครงการ
4. อบรมผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
5. ให้ ผู้ บ ริ ห ารเทศบาล สมาชิก สภา พนั กงานเทศบาล ลู กจ้ างประจ า และพนัก งานจ้ างของ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง ประเมินความพึงพอใจของโครงการทั้งก่อนและหลังการจัดทาโครงการ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประเมินโครงการครั้งต่อๆ ไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
งบประมาณ 450,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าในหน้าที่ของตนเอง
และเกิดความสามัคคีในองค์กร สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
2. ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างมีประสบการเพิ่มมากขึ้นและสามารถ
นาไปใช้พัฒนาท้องถิ่น องค์กรของตนเองได้
3. ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการให้บริการประชาชนในรูปแบบต่างๆ
4. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในวิวัฒนาการใหม่ๆ อยู่เสมอ
5. เทศบาลมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเป็นหน่วยงานที่สามารถดูแล พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
6. ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสาคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่ง
ได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล
จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและต่อประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
จากหลั ก การและเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วเทศบาลตาบลโนนดิ น แดงจึ งเห็ นความส าคัญ ในการพั ฒ นา
บุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทา
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลโนนดินแดงมีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดาเนิน
ชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสานึก
รวมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว ประชาชนและประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการทาความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการ
บาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตาบลโนนดินแดงในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบล
โนนดินแดง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
6.2 จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคี เสียสละช่วยเหลือแบ่งปัน
และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็น
ต้น
6.3 การจัดกิจกรรมทาบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 พนักงานเจ้าหน้าที่มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วมใน
การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
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1. ชื่อโครงการ : โครงการวันเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงมหาดไทย กาหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันเทศบาล”และ
เนื่องจากเทศบาลเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบาบัดทุกข์บารุงสุขด้านการ
บริหารงานปกครอง การแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ดูแลประชาชนในพื้นที่
ปกครองและความเจริญต่างๆ ให้แก่ประชาชนในชุมชน เทศบาลแต่ละแห่ง จึงได้จัดกิจกรรมวันเทศบาล
เพื่อระลึกถึงการก่อตั้งเทศบาล โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การทาบุญตักบาตรสานักงาน การมอบ
ประกาศเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ฯลฯ ซึ่งได้มีการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกันมาเป็นประจาทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกาลังใจตลอดจนให้ประชาชน
ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของเทศบาลในการอานวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและสาธารณชน รวมทั้งเป็นการ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
เทศบาลตาบลโนนดินแดง ได้กาหนดจัดกิจกรรมวันเทศบาล ดังนี้ ช่วงเช้ากิจกรรม ทาบุญเลี้ยง
พระพิธีมอบประกาศเกียรติคุณพนักงานเทศบาลดีเด่น ช่วงบ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณ
กุศล โดยการจัดกิจกรรม 5 ส. บริเวณอาคารและรอบๆ อาคารสานักงานเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กฯ
และสาธารณกุศลอื่นๆ การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลพนั กงานเทศบาล ลู กจ้ างประจ าและพนักงานจ้าง รวมถึงผู้ สูงอายุ คณะกรรมการชุมชน และ
ประชาชนต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้เกิดความสามัคคีและความสมานฉันท์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ ค ณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาล พนั ก งานและลู ก จ้ า งของเทศบาลเห็ น ถึ ง
ความสาคัญของวันดังกล่าว และตระหนักถึงหน้าที่ของเทศบาลในการอานายประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นและ
สาธารณชน
3.2 ให้บุคลากรของเทศบาลมีความรักความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมงาน และประชาชนซึ่งความ
สามัคคีจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ของเทศบาลตาบลโนนดินแดง และนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ได้สร้าง
จิตสานึ กในการประพฤติตนเป็ นพลเมืองที่ดี ร่ว มกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
5. ระยะเวลา
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เพื่อกาหนดกิจกรรมการจัดงาน
6.2 จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติต่อนายกเทศมนตรีเพื่อขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทาหนังสือแจ้งกอง/งานต่างๆ ภายในสานักงานและแจ้งประชาชนเพื่อมาร่วมกิจกรรม
6.4 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆในท้องถิ่น
6.5 ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังต่อไปนี้
ช่วงเช้า
- พิธีการทางศาสนา การทาบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์ จานวน 9 รูป สวดพุทธมนต์ และ
ร่วมทาบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
- พิธีการเนื่องในวันเทศบาล พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่น
ช่วงบ่าย
- กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การปลูกต้นบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลโนนดินแดง โรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดง หรือบาเพ็ญประโยชน์ที่วัด กิจกรรม 5 ส. ภายใน
สานักงานและบริเวณรอบๆ อาคารสานักงานเทศบาลตาบลโนนดินแดง
- กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
7. งบประมาณ
งบประมาณ 30,000 บาท
8. สถานที่ดาเนินการ
เขตพื้นที่เทศบาลตาบลโนนดินแดง
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และประชาชน
สร้างจิตสานึกและตระหนักถึงความสาคัญของเทศบาล ก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ และมีความผูกพัน
มากยิ่งขึ้น
10.2 ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและความสมานฉันท์ระหว่างคณะผู้บ ริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และพนักงานเทศบาล
10.3 เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้และช่วยภาวะโลกร้อน
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสาคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่ความสาเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสาเร็จ มี
ความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ใน
การปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระทาหน้าที่ใดๆ
แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรใน
องค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จาเป็นในการทางาน ย่อมทาให้
องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล้าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ
และประสบการณ์
การทางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้นาทางในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจทางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน
ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อม
นาพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการปูองกันการทุจริต
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล
เทศบาลตาบลโนนดินแดง จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต
ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และ
การดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ
ข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับ
บริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
2.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทางาน ต่อเพื่อน
ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น
2.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตให้แก่บุคลากรของเทศบาล
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4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)
6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดาเนินงานตามโครงการฯ
6.3 จัดทารายละเอียดโครงการฯ กาหนดการ
6.4 เสนอรายละเอียดโครงการฯ กาหนดการ เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและเกิด
ความเหมาะสม
6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดาเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง
10.3 ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติ
ต่อองค์กรต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
การบันทึกการปฏิบัติงานประจาวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรเป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทาอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับ
มาเพื่อพิจารณาปรับปรุงการทางานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชาสามารถใช้เป็น
หลั กฐานในการอ้า งอิง ที่ใช้ ในการประเมินผลงานยัง ส่ งผลให้ การประเมิน เป็น ที่ยอมรับ ภารกิจที่ ได้รั บ
มอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วยความสาเร็จ ความซื่อสัตย์สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถ
วางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษา
จากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ทาให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร
เทศบาลตาบลโนนดินแดง เห็นความสาคัญของการบันทึกประจาวันดังกล่าว จึงได้จัดทาสมุด
ความดีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง มีการบันทึกการปฏิบัติงานประจาวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมายและเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย
ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นการเก็บสถิติปริมาณงานที่มี
การบันทึกประจาวัน มาคานวณในสัดส่วนเวลาการทางานต่อคนในหนึ่งปี นาผลการวิเคราะห์มาคานวณ
เป็นอัตรากาลังที่ต้องการแต่ละกอง เพื่อกาหนดตาแหน่งในกรอบอัตรากาลัง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดเทศบาล และพนักงาน
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างได้
ปฏิบัติ
3.3 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เพื่อนามาวิเคราะห์สัดส่วนเวลาการทางานต่อคนในหนึ่งปี คานวณเป็นอัตรากาลังที่ต้องการ
เพื่อกาหนดตาแหน่งในกรอบอัตรากาลัง
4. เป้าหมาย
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
5. ระยะเวลา
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทุกคน เขียนสมุดการบ้านโดย
บันทึกผลการปฏิบัติงานประจาทุกวันและส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์
6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลสาหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจาปี
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7. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. สถานที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมาย
10.2 มีการติดตามผลงานทาให้สามารถทราบผลการทางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้
10.3 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิด
ความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตามกาหนด
10.4 วิเคราะห์ค่างานเพื่อกาหนดตาแหน่งในกรอบอัตรากาลัง
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1. ชื่อโครงการ :มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
2. หลักการและเหตุผล
ตามทีเ่ ทศบาลตาบลโนนดินแดง โดยกาหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทาง วินัย ซึ่งมี
การกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัด กาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนั กงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง กาหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล
มีหน้าที่ดาเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิ ยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,
ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดทาในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ
, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ , ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนว
ทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหา
ประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557
ซึง่ เทศบาลตาบลโนนดินแดง ควรนาแนวทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ
โดยอนุโลม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน
เทศบาลตาบลโนนดินแดง ได้จัดทา มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ตาบลโนนดินแดง ” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจา ทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตาบลโนนดินแดง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทาให้เกิดรู ป แบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อานาจ
ในขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน
และต่อสังคมตามลาดับ
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3.5 เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลโนนดินแดง เพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลหนองสรวง เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง
(8)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ –๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาโนนดินแดง

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง

หน้า 23

ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างของ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทาความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือ
พวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมี
การใช้อิทธิพลตาม อานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิ ดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป
ดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจ
ที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก ทางราชการ
โดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนา
ภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการ ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้า ที่ เพื่อปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนั้น เทศบาลตาบลโนนดินแดง จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน แก่บุคลากรในเทศบาลตาบลโนนดินแดง เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัด
กิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการประชุ มผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลตาบลโนนดินแดง
เพื่อให้พนักงานทุกคนทางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกากับความ
ประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจแก่ พ นั กงานส่ ว นต าบล พนั กงานจ้ างเกี่ ย วกั บ การปู อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลหนองสรวง
3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลโนนดินแดง มีจิตสานึก ค่านิยม
และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างเทศบาลตาบลโนนดินแดง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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6. วิธีการดาเนินการ
จัดประชุมประจาเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้เงินงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
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1. ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจาปี
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลโนนดินแดง ได้จัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เพื่อพัฒนา
ระบบการจัดเก็บรายได้ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่และภาษีปูาย และปรับปรุงระบบ
การให้บริการประชาชนและสร้างจิตสานึกในการชาระภาษีท้องถิ่น ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.3/ว 3431ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลโนนดินแดง มีจานวนผู้ชาระภาษีโรงเรือนและที่ดินจานวน 297 ราย ภาษีบารุง
ท้องที่จานวน 213 ราย และภาษีปูายจานวน 193 ราย รวมจานวนทั้งสิ้น 703 ราย ซึ่งการที่จะให้
ประชาชนเกิดการยอมรับโดยมาชาระภาษีอย่างครบถ้วน และพึงพอใจกับการให้บริการของเทศบาลนั้น
จาเป็นต้องใช้กลยุทธ์การให้บริการและถือหลักการ การให้บริการที่ดีต่อผู้ที่มาใช้บริการทุกคนโดยปลูกฝังให้
พนักงานในกองคลังมีหั วใจบริการ (Service mind) เป็นหลักยึดสาหรับสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นใน
จิตใจของผู้ให้บริการทุกคน ประกอบกับเทศบาลมีรายได้หลักจากเงินในหมวดภาษีจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นรายได้รองและรายได้จากการจัดเก็บเองเป็นลาดับสุดท้าย ซึ่งหมายความว่าท้องถิ่นยังคงหารายได้ ไม่
เพียงพอกับรายจ่าย กองคลังจึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
บารุงท้องที่ และภาษีปูาย เพื่อให้เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อการดาเนินการตามภารกิจ และ
อานาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลโนนดินแดง ดังนั้น กองคลังในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง จึงได้ดาเนินการกาหนด
และวางแผนในการทางาน ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและ
จัดประชุมให้ความรู้และตอบข้อซักถามของประชาชนโดยมุ่งหวังที่จะทาให้ประชาชนผู้ชาระภาษี เกิดความ
พึงพอใจและเต็มใจที่จะชาระภาษีให้เทศบาล
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลโนนดินแดง ให้ประชาชนเสียภาษี
ภายในกาหนดระยะเวลา
2. เพื่อกาหนดเปูาหมายการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น โดยสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นจริง
3. เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
4. เพื่อเป็นการจูงใจ กระตุ้นให้ผู้เสียภาษีให้ความร่วมมือในการเสียภาษี โดยการมอบใบประกาศ
เพื่อเป็นเกียรติและยกย่องผู้ให้ความร่วมมือในการชาระภาษีอย่างสม่าเสมอ
5. เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตาบลโนนดินแดง จานวน 12 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
๒ . จัดเตรียมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบให้กับผู้มาเสียภาษีในสัปดาห์แรกของปีภาษี
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณในดาเนินการ
งบประมาณ 20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
10.2 เทศบาลตาบลโนนดินแดงมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น
10.3 ประชาชนได้รับทราบและเห็นความสาคัญของการชาระภาษีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็น
หน้าที่ทตี่ ้องปฏิบัติตามกฎหมาย
10.4 เทศบาลตาบลโนนดินแดงสามารถนาเงินที่ได้จากการจัดเก็บภาษีนามาพัฒนาตาบลได้เต็ม
ประสิทธิภาพ
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1. ชื่อโครงการ โครงการถนนคนเดิน
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลโนนดิงแดง วิสัยทัศน์คือ โนนดินแดงเมืองน่าอยู่ คู่สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษา
ก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมวัฒนธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง และจากการจัดทาโครงการ
ท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน LA 21 ประจาปี ๒๕๕๘ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้เสนอโครงการนี้เพื่อดาเนินงานในชุมชน เพื่อให้การดาเนินงานให้สาเร็จให้บรรลุ
เปูาหมายของวิสัยทัศน์ที่วางไว้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตในครัวเรือน จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ร่วมการดาเนินงาน โดยเฉพาะภาคประชาชนที่ต้องดูแลรักษาชุมชนและครอบครัวของตนเอง ซึ่ง
ครอบครัวเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด ที่มีส่วนผลักดันให้สมาชิกในครอบครัวเป็นคนที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม
ให้น่าอยู่ จากหลายๆครอบครัวรวมกันเป็นชุมชุนเป็นหมู่บ้านหากทุกๆครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมให้เอื้ออานวยต่อการมีสุขภาพดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีสุขวิทยา
ส่วนบุคคลที่ถูกต้อง โดยทุกครอบครัวร่วมมือกันปรับปรุงบ้านเรือนให้น่าอยู่ด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อม
การยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริมให้ครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวแบบปลอดสารพิษ ส่งเสริม
การใช้เกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่
ดี ต่อไป
เทศบาลตาบลโนนดินแดงได้จัดทาโครงการถนนคนเดินขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม
สินค้าในชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปอย่างยาวนาน และสร้างจิตสานึกในการรักถิ่นกาเนิดของชาวโนนดิน
แดงในการเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยมีเปูาประสงค์ คือการเป็นศูนย์กลางการตลาดของประชาชนอย่าง
แท้จริง ประเด็นที่สาคัญ ได้แก่การส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ที่ได้จากการคัดแยกขยะครัวเรือน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ส่งเสริม
ให้ผู้ผู้ประกอบการอาหารและผู้ประกอบการขนมพื้นเมืองให้ถูกหลักสุขาภิบาลภายใต้กิจกรรม “ผักพื้นบ้าน
อาหารพื้นเมือง” เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวโนนดินแดงดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ
ยังเป็นการจัดระเบียบของตลาดให้เป็นระเบียบ สะอาด สะดวก และปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภค ส่งเสริมให้ใช้ตะกร้า ถุงผ้า แทนถุงพลาสติกเป็นการลดการนาเข้าขยะ เพื่อเป็นการดูแลเรื่อง
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลมีการรวมกลุ่มอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเอง มีความสามัคคี
ประสานงานกันระหว่างแต่ละชุมชน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อให้ประชาชนได้สุขภาพดีในการได้บริโภคผักปลอดผักสารพิษ
4. เพื่อส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนใช้ถุงผ้า ตะกร้า แทนการใช้ถุงพลาสติกเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. เพื่อส่งเสริมปลูกจิตสานึกในประชาชนรักษาความสะอาดของบ้านเมือง เป็นการลดมลพิษ ของ
เสียขยะต่างๆ เป็นการปูองกันแหล่งพาหะนาโรคในชุมชน
6.เพื่อความสะอาดสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลโนนดินแดง
๕.พื้นที่ดาเนินการ
บริเวณถนนสุขาภิบาล ๕ เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6.การดาเนินการ
๑.ประสานความร่วมมือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คือปกครองอาเภอโนนดินแดง สาธารณสุขอาเภอ
โนนดินแดง โรงพยาบาลโนนดินแดง สถานีตารวจภูธรโนนดินแดง เกษตรอาเภอโนนดินแดง ศูนย์พัฒนา
อาเภอโนนดินแดง
๒.ประสานความร่วมมือคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานของทางเทศบาลที่
เกี่ยวข้อง
๓.เขียนโครงการ ขออนุมัติโครงการ จัดทาปูายโครงการ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.ประสานความร่วมมือไปยังผู้นาชุมชน อสม. ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลโนนดินแดง
5.ประสานความร่วมมือไปยังสถานประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่ดาเนินการ
6.สารวจข้อมูลประชาชนในพื้นที่ที่จะนาสินค้าเข้าร่วมโครงการ
7.รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการ
กิจกรรมที่1. ประชุมปรึกษาหารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและบุคลากรของทางเทศบาลที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่2. จัดประชุมชี้แจงโครงการ
กิจกรรมที่3. เปิดตัวกิจกรรมการดาเนินงานถนนคนเดิน
7.ระยะเวลาในการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลโนนดินแดง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนในเขตเทศบาลมีการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ชุมชนในเขตเทศบาลมีการรวมกลุ่มอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเอง มีความสามัคคีประสานงาน
กันระหว่างแต่ละชุมชน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. ประชาชนได้ซื้อสินค้าดี ราคาถูก มีคุณภาพ มีเงินทุนหมุนเวียนภายในท้องถิ่น
4. ทุกครัวเรือนใช้ถุงผ้า ตะกร้า แทนการใช้ถุงพลาสติกเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. ประชาชนมีจิตสานึกในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง เป็นการลดมลพิษ ของเสียขยะ
ต่างๆ เป็นการปูองกันแหล่งพาหะนาโรคในชุมชน
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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1. ชื่อโครงการ โครงการโตไปไม่โกง
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึกเป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านสังคมซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดี
และความรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนซึ่งการสร้างค่านิยมจะเป็นรากฐานสาคัญเพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด เด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่ง
ของประเทศเพราะเด็กและเยาวชนในวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าการให้การศึกษาแก่เด็กและ
เยาวชนจึงมีความสาคัญต่อการกาหนดทิศทางของสังคมในอนาคตดังนั้นจึงต้องบ่มเพาะให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสร้างสรรค์
สังคมที่ดีมีความสุขเป็นสังคมแห่งความดีงามโดยมีครูและโรงเรียนทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และบ่มเพาะ
ความดีตั้งแต่วัยเยาว์ ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลโนนดินแดงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญจึงได้จัด
กิจกรรมโครงการโตไปไม่โกง เพื่อให้เด็กได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ ถึงความซื่อสัตย์สุจริตในสิ่งที่ถูกต้องดี
งาม การมีจิตสาธารณะคานึงถึงสังคมและส่วนรวม ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างมี
เหตุผลรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองเคารพกฎเกณฑ์กติกา และเป็นอยู่อย่างพอเพียงไม่เอาเปรียบหรือ
เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่น
๓. วัตถุประสงค์
3.๑. เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียน มีความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การรู้รับผิดชอบและมี
วินัยและรักความพอเพียง
3.๒. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสันติบนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็น
ธรรมเสียสละเพื่อส่วนรวม เอื้อเฟื้อ เมตตา มีน้าใจ ไม่เห็นแก่ตัว
3.๓. เพื่อสร้างจิตสานึกให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯโดยไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบผู้อื่นรู้จัก
จาแนกชั่วดีแยกแยะความผิดและความถูกต้องเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
3.๔. เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รู้จักหน้าที่ของตนเอง มีระเบียบวินัย เคารพกติกา
รับผิดชอบในสิ่งที่ทากล้ายอมรับและรับการลงโทษ รู้จักสานึกผิดและขอโทษ แก้ไขในสิ่งที่ผิดกล้าทาในสิ่ง
ที่ถูกต้อง
3.5เพื่อให้เด็กเรียนรู้การอยู่อย่างพอเพียง รู้จักความพอดี มีความอดทน อดกลั้น ทาอะไรมีเหตุ
มีผล มีสติและเหตุผลไม้กลัวความลาบาก
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.๑ เปูาหมายเชิงคุณภาพ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรมใน
จิตใจเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมที่ดีมีความสุขเป็นสังคมแห่งความดีงามโดยมีครู
และโรงเรียนทา
หน้าที่ถ่ายทอดความรู้แลบ่มเพาะความดีตั้งแต่วัยเยาว์
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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4.๒ เปูาหมายเชิงปริมาณ
- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลโนนดินแดง
- ครู/ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลโนนดินแดง
๕.พื้นที่ดาเนินการ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลโนนดินแดง
6.การดาเนินการ
6.1จัดประชุมครูที่รับผิดชอบโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย และ
แนวทางดาเนินการงานโครงการ
6.๒ ขออนุมัติโครงการ
6.๓ จัดประชุมครูเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ
6.๔ ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
7.ระยะเวลาในการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลโนนดินแดง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีความซื่อสัตย์สุจริตในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มีความซื่อตรง
มีเจตนาบริสุทธิ์ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบไม่คดโกง
๑๐.๒ เด็กได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม รับผิดชอบส่วนรวม เอื้อเฟื้อ เมตตา มีน้าใจไม่เห็น
แก่ตัว มีจิตสาธารณะ
10.3 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีจิตสานึกที่ดีนึกถึงใจเขาใจเรา ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รับฟังผู้อื่น
เคารพให้เกียรติผู้อื่น กตัญญูอย่างมีเหตุผล คานึงถึงความยุติธรรมตลอด
10.4 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รู้จักหน้าที่ของตนเอง มีระเบียบวินัย เคารพกติกา รับผิดชอบ
ในสิ่งที่ทากล้ายอมรับและรับการลงโทษ รู้จักสานึกผิดและขอโทษ แก้ไขในสิ่งที่ผิดกล้าทาในสิ่งที่ถูกต้อง
10.5 รู้จักความพอเพียง ความพอดี มีความอดทนอดกลั้น รู้จักบังคับตัวเอง ไม่กลัวความ
ยากลาบากมีสติและเหตุผล

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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1. โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ทาให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ของบุคคล เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษา
หลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
การแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ ทาให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความตระหนัก
ในความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักหน้าที่ของตนและฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติ ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
4. เป้าหมาย
ผลผลิต
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดง จานวน 420 คน
ผลลัพธ์
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
5. พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินการ
4.1 เสนอโครงการ
4.2 ประชุมชี้แจง
4.3 แต่งตั้งคณะทางาน
4.4 ดาเนินงานตามโครงการ
4.5 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
4.6 จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
10.1 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดง เข้าร่วมกิจกรรม
10.2 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดงเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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1. โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ ปูองกันการทุจริต ”
2. หลักการและเหตุผล
ทุจริตเป็นปัญหาสาคัญที่ส่งผลเสียหายต่อชาติบ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แม้กระทั่ง
ค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงามของสังคมไทยก็ได้รับผลกระทบจนบางส่วนของสังคมไทยมีความคิดว่าการทางาน
ของราชการอาจมีการทุจริตเกิดขึ้นบ้างก็ไม่เป็นไร และยอมรับได้หากการทางานนั้นจะมีผลงานเกิดขึ้นเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนหรือชุมชนบ้าง ค่านิยมเช่นนี้นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสังคมไทย เพราะสื่อให้
เห็นได้ว่าการทุจริตกาลังจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาและอาจจะแผ่ขยายครอบคลุมไปทั้ง
ภาคราชการ ภาคเอกชน ในอนาคตอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหากไม่มีการดาเนินการแก้ไขโดยเร็ว
แล้ว สังคมไทยจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและได้รับความเสียหายอย่างมากมาย
การศึกษาเป็นทางออกที่สาคัญ เนื่องด้วยการศึกษานั้นนอกจากจะเป็นกระบวนการสร้างความรู้
แล้วยังจะทาให้เกิดแนวคิด ค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงาม ในการที่จะดูแลรับผิดชอบตนเอง ชุมชน สังคม และชาติ
บ้านเมือง ดังนั้น การที่จะสร้างค่านิยมให้กับสังคมจึงจาเป็นที่ต้องเริ่มในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้
เยาวชนที่ผ่านกระบวนการศึกษา เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมือง และมี
ความรักชาติถูกทางที่จะรักองค์ประกอบต่างๆ ของชาติ บ้านเมือง เช่น คนในชาติ แผ่นดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรม สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์
ฯลฯ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียน การสอน และกิจกรรมทางการศึกษา
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักในความสาคัญของชาติ คุณค่า คุณประโยชน์ขององค์ประกอบต่าง
ๆ ที่สร้างความเป็นชาติ มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์แก้ปัญหาและพัฒนาให้สิ่งเหล่านี้เจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน โดย
มีชุมชนเป็นส่วนร่วม
3.2 นักเรียน เกิดความสานึกที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติและมีความรัก
ชาติ ถูกทางที่จะรักองค์ประกอบต่าง ๆ ของชาติ เช่น คนในชาติ แผ่นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ศิลปวัฒนธรรม สถานบันที่สาคัญของชาติ
3.3 ขยายการประสานสัมพันธ์ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ศาสนา
ชุมชน ในความร่วมมือดาเนินกิจกรรมตามแนวทางรักชาติถูกทาง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เชิงปริมาณ
เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียน การสอน และกิจกรรมทางการศึกษา ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักในความสาคัญของชาติ คุณค่า คุณประโยชน์ขององค์ประกอบต่าง ๆที่
สร้างความเป็นชาติ
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4.2 เชิงคุณภาพ
โรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดงสามารถจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมทางการ
ศึกษา เพื่อให้นักเรียนรู้ เข้าใจในการปูองกันการทุจริต
5. พื้นที่การดาเนินการ
โรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 เสนอโครงการ
6.2 ประชุมชี้แจง
6.3 แต่งตั้งคณะทางาน
6.4 ดาเนินงานตามโครงการ
6.5 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
6.6 จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝุายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัดและผลลัพธ์
10.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ 100 นักเรียนมีความตระหนักในความมีคุณธรรมจริยธรรม
- ผู้บริหารโรงเรียน และครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการปูองกันการทุจริตได้ดี
10.2 ผลลัพธ์
- ครูมีความรู้เข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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1. โครงการ สร้างความเข้มแข็งกิจการลูกเสือ
2. หลักการและเหตุผล
กิจการลูกเสือเป็นประบวนการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตน
ให้เป็น ผู้มีระเบียบวินัยอันดีงามตามกฎหมายและข้อบังคับของสังคม และมุ่งเน้นให้เยาวชนเป็นผู้นา ตาม
กฎและ คาปฏิญาณของลูกเสือ เป็นการพัฒนาเยาวชนให้รู้จักช่วยตนเองพร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นผู้รอบรู้และ
ใฝุหาประสบการณ์ เสริมสร้างศักยภาพในแขนงวิทยาการที่สนใจและมีความถนัดเฉพาะตัวสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องคุณธรรมนาความรู้และเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชาติบ้านเมืองให้มั่นคงและพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต
โรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดง ได้ตระหนักถึงความสาคัญในคุณภาพของนักเรียนและ
เยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งร่างกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมี
ความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ ถือว่าเป็น
กิจกรรมที่สาคัญยิ่ง ที่จะช่วยพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักบาเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือสังคม มีความรักความสามัคคีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ จึงได้จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งกิจการลูกเสือ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กับกิจการลูกเสือของโรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดง
3.๒ เพื่อให้ลูกเสือได้รับการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งเน้นให้เป็น
ผู้มีระเบียบ มีวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและหมู่คณะ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เชิงปริมาณ
ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดงทุกคน
4.2 เชิงคุณภาพ
ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบ มีวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
และทักษะวิชาการลูกเสือ ตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
5. พื้นที่การดาเนินการ
โรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการ
6.2 ประชุมชี้แจง
6.3 แต่งตั้งคณะทางาน
6.4 ดาเนินงานตามโครงการ
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- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด / หลักสูตรลูกเสือที่เน้น
ทักษะชีวิต
- โครงการเดินทางไกลลูกเสือสารอง
- โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
6.5 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
6.6 จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕60
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการ
สอน
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝุายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัดและผลลัพธ์
10.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดง ได้รับความรู้ มีทักษะ มีจิตอาสา
ทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะได้ดี
10.2 ผลลัพธ์
- ลูกเสือ เนตรนารี เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน และมีความ
ปรองดองในทุกหมู่เหล่า
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่
มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพื่อให้ป ระเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกีย รติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอานาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่ นและเป็น
กลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึด หลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่
ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัย
นานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วน
ท้องถิ่น ส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับ
คนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวน
มาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ
มากกว้า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับที่คนทางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคน
นอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐาน
ในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อ ต้านการทุจริตของผู้บริหารด้วยการจัดทาแผนปูองกัน
การทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลตาบลโนนดินแดง 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการของเทศบาลตาบลโนนดินแดงมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
บุคลากรเทศบาลตาบลโนนดินแดงได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานของเทศบาลตาบลโนนดินแดง

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตาบลโนนดินแดงได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลาดับต้ นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวั ดบุรีรัมย์ เรื่อง หลั กเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กาหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใส
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดื อนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการรวบรวมและเสนอผลการ
พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมิ นผล
การปฏิบั ติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการเสนอมา โดยใช้
หลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่
เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้น ตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้
เทศบาลมีหน้ าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก้ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหารไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่
ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่าง
ยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็นประชาชนได้รับการอานวย
ความสะดวกและได้รับ การตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กาหนดให้นายกเทศมนตรี มีอานาจหน้าที่ใน
การสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กาหนดให้นายกเทศมนตรี
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รอง
นายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ
กาหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอานาจหน้าที่อื่นตามที่มี
กฎหมาย กาหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอานาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จานวน 2
ฉบับ ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รอง
ปลัดเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม้น้อยกว่า 2 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต
1. ชื่อโครงการ “โครงการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีกับเทศบาลอย่างสูงสุด
ควรยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยโดยเคร่งครัด
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การบริหารงบประมาณของเทศบาลให้ทราบโดยทั่วกัน
2. เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลด้านรายรับ - รายจ่าย และสถิติการคลังให้ทราบโดยทั่วกัน
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามปัญหาด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ ของเทศบาล
4.เป้าหมาย
ภาคประชาชน ภาครัฐ และผู้สนใจทั่วไป
5.พื้นที่ดาเนินการ
ภายในเทศบาลตาบลโนนดินแดง
6.วิธีดาเนินการ
ด้านการเงินและงบประมาณ
1. เบิกจ่ายเงินตามแผนการจ่ายเงิน
2. เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ และแผนงาน
3. รายงานข้อมูลสถิติการคลังตามระเบียบ ฯ
ด้านการพัสดุ
1. จัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุประจาปี
2. จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุโดยยึดหลักประโยชน์สูงสุดแก่เทศบาล คุ้มค่า โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้
3. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เว็บไซต์เทศบาล ปูายประกาศเสียงตามสาย และอื่น ๆ
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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1. ประชาชนและผู้สนใจรับรู้ข่าวสารด้านการรับ – จ่ายเงิน และสถิติการคลัง การบริหารงานพัสดุ
ของเทศบาล
2. ประชาคนตระหนักถึงผลงานที่เทศบาลดาเนินการ เพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่ากับชุมชน
3. ผลงานและความก้าวหน้าของการใช้งบประมาณเพื่อบริหารท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการสาหรับประชาชนที่ มาขอรับ
บริการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในการนี้ เทศบาลตาบลโนนดินแดง โดยกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ ให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว เกิดความประทับใจในการมาขอรับการบริการอย่างทัดเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เน้นการให้บริการประชาชน
โดยคานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชน เป็นหลัก ซึ่งการบริการ
ประชาชนนั้นสามารถตรวจสอบได้ตามหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์วิธีการที่กระกรวง
มหาดไทยกาหนด โดยเฉพาะงานด้านบริการ ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบการบริการสาธารณะที่ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคน ต้องร่ วมมือกันปรั บปรุงกระบวนการทางาน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้มากที่สุด อีกทั้งเพื่อให้ผู้มารับบริการเกิดความประทับใจและความพึงพอใจดังกล่าว รวมถึง
กระบวนการลดขั้นตอนในการทางาน ทาให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน
อานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพและมีขั้นตอนการปฏิบัติ งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเกินความ
จาเป็น จนสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลโนนดินแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนและมีความโปร่งใส ตรวจ
สอบได้
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว สะดวกและถูกต้อง
3.3 สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มารับบริการ รับรู้ปัญหาและสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3.4 มีการปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการปฏิบัติงานโดยคานึงถึงผลลัพธ์ด้านการบริการประชาชน
ด้านต่างๆ
3.5 เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการเกิดความประทับใจในการให้บริการ
4. เป้าหมาย
4.1 ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลาเนาในเขตเทศบาลตาบลโนนดินแดง
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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4.2 ผู้ประกอบการห้างร้าน/สถานประกอบการ ที่ประกอบกิจการอยู่ในเขตเทศบาลตาบลโนนดิน
แดง
4.3 ประชาชนที่มีภูมิลาเนานอกเขตเทศบาลตาบลโนนดินแดงที่ประกอบกิจการภายในเขตเทศบาล
ตาบลโนนดินแดง
5. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
6. กิจกรรมดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6.2 ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์วิธีการที่กระกรวงมหาดไทยกาหนด
6.3 ทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนการให้บริการประชาชน
6.4 จัดเตรียมที่นั่งสาหรับบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวกสบายอย่างทัดเทียมกันโดยไม่
เลือก ปฏิบัติ
6.5 บริการประชาชนตั้งแต่เวลา 08.30 - -16.30 น. โดยไม่หยุดพักเที่ยง
6.6 ในการให้บริการประชาชน ระยะตั้งแต่เข้ามารับบริการ จนแล้วเสร็จ ไม่เกิน 5 นาที/ราย โดย
ไม่เลือกปฏิบัติ
6.7 ให้คาแนะนาประชาชนที่มารับบริการเพิ่มเติม กรณีย์ที่ยื่นและเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารแล้ว ไม่
ครบ เจ้าหน้าที่ต้องการเอกสารเพิ่มเติม
6.8 ให้บริการถ่ายรูปเพื่อใช้ประกอบเอกสารในการขอใบอนุญาต,หนังสือรับรองสถานที่จาหน่าย/
สะสมอาหาร ส าหรั บ ประชาชนที่ มาขอรั บบริก ารรายใหม่ ฟรี อย่า งเท่ าเทีย มกั นโดยไม่
เลือกปฏิบัติ
7. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ประชาชนที่มารับบริการได้รับการปฏิบัติโดยทัดเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
9.2 ประชาชนในเขตเทศบาลมีความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาล
ตาบลโนนดินแดง
9.3 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ตกหล่น สืบเนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลได้ให้ความ
ร่วมมือในการชาระค่าธรรมเนียม
9.4 รายได้ของเทศบาลตาบลโนนดินแดงเพิ่มมากขึ้น
9.5 ประชาชนที่มารับบริการเกิดความประทับใจในการให้บริการ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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9.6 ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว สะดวกถูกต้องโดยทัดเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลโนนดินแดง

1.ชื่อโครงการ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
2.หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เป็น
หลักการสาคัญในการทางานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการดาเนินงานต่างๆเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงานแต่ละอย่างและหลายอย่าง เป็นหลักการในการทางานที่ส่งผลให้การ
ทางานประสพผลสาเร็จที่ดียิ่ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มาใช้บริการ มีความเสมอภาค
ทัดเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ เกิดความพึงพอใจทั้งให้ผู้บริการและผู้ที่มารับบริการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวอย่างยิ่ง ที่จะต้องส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
เทศบาลฯ ดาเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งนาหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาประยุคใช้ในการดาเนินงานของเทศบาล จึงได้จัดทาโครงการยึดมั่นหลักธรร
มาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2. เพื่อให้ประชาชนในเทศบาล มีความเสมอภาคกันทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ในการรับ
บริการจากเทศบาล
3. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ ทุกเพศทุกวัย มีส่วนร่วมในการดาเนินการของงานเทศบาล
4. เพื่อให้การดาเนินงานของเทศบาลเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
5. เพื่อให้การดาเนินงานของเทศบาลเป็นที่พึงพอใจของประชาชนชาวเทศบาลตาบล
โนนดินแดง
4.เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลโนนดินแดง
5.พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6.วิธีดาเนินการ
1. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
2. เขียนโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการตามขั้นตอนของโครงการ
7.ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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8.งบประมาณดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม
10.ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
แบบสอบถามความพึงพอใจ/สังเกต
1. ชื่อโครงการ บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ
2. หลักการและเหตุผล
การบริการประชาชนเป็นงานที่สาคัญยิ่งของหน่วยงาน โดยการบริการประชาชนของนั้น ไม่เป็น
เพียงแต่ที่ต้องทาแล้วให้ผ่านไปแต่ละเรื่องแต่ละงาน หากแต่ต้องบริการด้วยใจที่ดีงาม และมีขั้นตอนการ
บริ ก ารอย่ า งเป็ น ระบบ ชอบธรรมและถู ก กฎหมาย เพื่ อ การด าเนิ นการเป็ น ไปอย่า งรวดเร็ว กะทั ด รั ด
เหมาะสมและถูก ต้ อ ง เกิ ด ความเข้ าใจในการปฏิ บัติ ร่ ว มกัน ทั้ ง ผู้ ให้ บ ริ ก ารและผู้ รั บ บริ การ เกิด ความ
ประทับใจ พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง ได้ เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวอย่างยิ่ง ที่จะต้องส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
เทศบาลฯ ดาเนินงานบริการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีขั้นตอน ระบบ และแบบแผนในการ
ให้บริการ โดยมีมาตรฐานเดียวกัน จึงได้จัดโครงการ บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริการประชาชนของเทศบาลตาบลโนนดินแดงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว
กะทัดรัด ถูกต้อง
2. เพื่อให้การบริการประชาชนของเทศบาลมีระบบ แบบแผน ขั้นตอนในการบริการหรือขอรับ
บริการอย่างถูกต้อง เข้าใจง่ายในการขอรับบริการ
3. เพื่อให้ผู้ขอรับบริการและผู้ให้รับบริการเข้าใจตรงกัน ในการดาเนินงานของการรับบริการแต่ละ
ขั้นตอน
4. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในอานาจหน้าที่โดยชอบธรรมและถูกกฎหมาย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชน/เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลโนนดินแดง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินการ
1. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
2. เขียนโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการตามขั้นตอนของโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม
10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
แบบสอบถามความพึงพอใจ/สังเกต

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น
ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การดาเนินการของ
หน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่ การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
แห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตาบลโนนดินแดง ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งฯ
6.3 สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนส่วนราชการ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.ชื่อโครงการ โครงการ “เชิดชู พ่อ ดีเด่น”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันนี้มีความวุ่นวายในชุมชนมีวัยรุ่นติดยาสร้างปัญหาในสังคม อันหนึ่งมาจากครอบครัวที่
ขาดความอบอุ่นก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาในครอบครัว สังคมและชุมชน ผู้ จัดทาโครงการจึงได้
เล็งเห็นความสาคัญของครอบครัว พ่อ แม่ เพื่อเป็นตัวอย่าง และเป็นบุคคลที่สาคัญของครอบครัว ใน
การลดปัญหาในสังคม เพราะครอบครัวที่ดี เริ่มจากการมีผู้นาในครอบครัวที่ดีและเข้าใจปัญหาของคนใน
ครอบครัว ดังนั้น พ่อ แม่ จึงเป็นบุคคลสาคัญที่ควรเชิดชูเกียรติของท่านเพราะท่านเป็นทั้งพ่อ แม่ ครู
เพื่อน เป็นคนที่สอนให้ลูกรู้จักความซื่อสั ตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ร่วมกับผู้อื่นได้
เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญของพ่อ แม่ ทีสร้างคุณงามความดี อบรมบุตรหลานให้ประพฤติตัวดี
เป็นคนดีของสังคมนั้น เพื่อแสดงออกถึงความสาคัญของพ่อ แม่ เราควรปฏิบัติต่อท่าน ดังที่เห็นว่ามีทั้ง
วันพ่อ วันแม่ ของทุกปีนั้น เป็นวันที่เราต้องราลึกถึงบุญคุณของพวกท่าน ซึ่งลูกทุกคนควรปฏิบัติเพื่อให้
ท่านมีความสุข และอยู่เป็นรมโพธิ์ร่มไทร เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกหลาน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้
ลูกหลานต่อไป
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ ให้บุคคลในครอบครัวตระหนักในคุณค่าและบุญคุณของพ่อ
2.2 เพื่อให้ลูกหลานเห็นถึงความรักและความสาคัญของพ่อ
2.3 เพื่อส่งเสริมความรักและความเข้าใจของคนในครอบครัว
2.4 เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวมีกิจกรรมและเพิ่มความรักความเข้าใจกันของคนในครอบครัว
2.5 เพื่อให้บุตรหลานให้ความสาคัญ และดูแลเอาใจใส่พ่อ ให้มากขึ้น
2. 6 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่จัดให้มีงานราลึกถึงพ่อ ทุกปี
4. เป้าหมาย
พ่อ ดีเด่นในเขตเทศบาลตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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6. วิธีดาเนินการ
4.1 นัดประชุม ประชาคม แต่ละชุมชนสารวจจานวนผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
4.2 กาหนด วันเวลา สถานที่ ในการจัดกิจกรรม
4.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
4.3 ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ร่วมคิด เลือกเชิดชูเกียรติพ่อ ดีเด่น
4.4 ดาเนินงานตามโครงการ/ติดตามและประเมินผล

7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณ
จานวน 30,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 พ่อ มีขวัญและกาลังใจมากขึ้น
10.2 ทุกคนในชุมชนเห็นคุณค่าและความสาคัญของพ่อ มากขึ้น
10.3 ทุกคนในครอบครัวชุมชนมีความรัก ความสามัคคีเข้าใจกันมากขึ้น
10.4 ลูกหลานให้ความรัก ความสาคัญกับพ่อ มากขึ้น

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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1. ชื่อโครงการ โครงการศูนย์เรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ระบบสุ ขภาพที่พึงประสงค์ของสั งคมไทยเป็นระบบสุ ขภาพเชิ งรุกที่มุ่งการสร้างสุ ขภาพดีของ
ประชาชน โดยสังคมทุกส่วนและทุกระดับมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการสร้างและจัดการสุขภาพโดยมี
การเรียนรู้และใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน เพื่อให้สังคมไทยดารงอยู่อย่างพึ่งตนเองได้และมีสุขภาวะอัน
นาไปสู่การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นเมืองไทยแข็งแรงโดยจะต้องมีดุลยภาพทั้ง 3 ด้าน คือ เป็นระบบ
สุขภาพที่มีคุณภาพ มีภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และเป็นระบบสุขภาพที่เอื้ออาทรพึ่งพาเกื้อกูลกันได้
ในปัจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ส่งผลให้โรคภัยต่างๆเข้ามาเบีย ดเบียน
ในชีวิตเพิ่มขึ้น กลยุทธ์การพัฒนาสุขภาพที่แข็งแรง เป็นแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ที่กระทรวงสาธารณสุข
กาหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมสุขภาพและโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
ที่สาคัญของประเทศ ซึ่งเป็นการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ของงานสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ การออก
กาลั ง กาย อาหารปลอดภั ย การพั ฒ นาด้ า นอารมณ์ การปู อ งกั นและควบคุ ม โรค และการพั ฒ นา
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน
ศูน ย์ การเรี ย นรู้ ของอาสาสมัครสาธารณสุ ข ประจาหมู่บ้าน เป็นเครื่องมือในการสร้า ง
แนวคิดและมุมมองใหม่ที่ไม่ใช่รูปแบบของห้องเรียน แต่เน้นการเป็นศูนย์เรียนรู้แลกเปลี่ยนและถ่ายทอด
ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาวะ การปูองกันและดูแลควบคุมโรคในปัจจุบัน เช่น โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง เป็นต้น เพื่อให้อสม. นาความรู้ที่ได้รับและประสบการณ์ไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกใน
ครอบครัว และชุมชน ในพื้นที่ บนพื้นฐานทางทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต
และเครือข่ายที่มีอยู่ในชุมชน และเพื่อสร้างศักยภาพให้กับ อสม.และเครือข่ายต่างๆในชุมชนได้เข้าใจ
เข้าถึงและพัฒนางานด้านสุขภาพที่เป็นปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง ศูนย์การเรียนรู้จะเป็นศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันและควบคุมดูแลโรคต่างๆ โดยการจัดการ
เรียนรู้ในแต่ละวาระให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนในแต่ละพื้นที่ และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน
พร้อมทั้งจัดให้มีการยกย่องเชิญชูเกียรติ อสม. ในเขตเทศบาลตาบลโนนดินแดง ที่มีการ
ดาเนินงานดีเด่น เข้าประกวดคัดเลือกเป็น อสม. ดีเด่น สาขาที่ 1 การเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อสาขาที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพ สาขาที่ 3 สุขภาพจิตในชุมชน สาขาที่ 4 การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน สาขาที่ 5 การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้าง
หลักประกันสุขภาพ สาขาที่ 6 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สาขาที่ 7 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
สาขาที่ 8 การปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน สาขาที่ 9 การจัดการสุขภาพชุมชน สาขาที่ 10 นม
แม่ สายใยรักแห่งครอบครัว อย่างน้อยปีละ 1 สาขา
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และแนวทางในการปูองกันและดูแล
รักษาโรคต่างๆ
2. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง มีสุขภาวะที่สมบูรณ์แข็งแรง มี
ทักษะในการดูแลตนเอง และมีส่วนร่วมในการจัดปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาแต่ละชุมชนร่วมกัน
4. เพื่อลดอัตราการปุวย อัตราการตาย จากโรคติดต่อที่เป็นปัญหาของพื้นที่ได้แก่
ไข้เลือดออก วัณโรค เอดส์ ฯลฯ
5. เพื่อลดอัตราการปุวย อัตราการตาย ภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาของพื้นที่
ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ ฯลฯ
6. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ อสม. ที่มีการดาเนินการดีเด่น
7. เพื่อติดตามการดาเนินงานของ อสม.

4. เป้าหมาย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านทั้ง 12 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 185 คน

5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง

6. วิธีดาเนินการ
1. รวบรวมข้อมูล
2. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินงาน
3. ประชุมชี้แจงนโยบายและมอบหมายภารกิจแก่เครือข่ายสุขภาพ
4. วางแผนการจัดกิจกรรมโครงการ/ประสานแผน/ระดมทรัพยากร
5. ดาเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรม
6. ดาเนินการอบรม อสม. และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ จานวน 185 คน
7. คัดเลือก อสม. ดีเด่น ตามสาขาต่างๆ อย่างน้อย 1 สาขา
8. สรุปประเมินผลกิจกรรม

7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดาเนินการ
60,000 บาท

9. ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลโนนดินแดง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. อสม. ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน
๒. อสม. มีการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างมีมาตรฐาน
3. ประชาชนในกลุ่มเปูาหมายต่างๆ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. มีกิจกรรมควบคุมโรคติดต่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โรคติดต่อลดลงหรือไม่เกิดขึ้น
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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5. เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ปุวยได้รับการดูแล จาก อสม. ดีขึ้น
6. อสม. ได้รับการยกยองเชิดชูเกียรติ ที่มีการดาเนินการดีเด่น ตามสาขาต่างๆ อย่างน้อง 1 สาขา
7. อสม. ร่วมกันทางาน เป็นทีมได้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

1.ชื่อโครงการ เชิดชูเกียรติบุคคลตามรอยพ่อหลวง ร. 9
2.หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามิ
นทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมากมายเหลือที่สุดมิได้ พระองค์
ทรงพระราชทานหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียงแก่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ เพื่อให้ประชาชนของ
พระองค์สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พออยู่พอกิน พอเพียง มีความมั่นคงและยั่งยืน
เทศบาลตาบลโนนดิน แดงได้ส านึ กในพระมหากรุ ณาธิคุ ณ ของพระองค์เ ป็น อย่า งยิ่ ง จึง ได้ จั ด
โครงการเชิดชูเกียรติผู้ตามรอยพ่อหลวง ร. 9 เพื่อยกย่องผู้ที่น้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับ ใช้ในการดาเนิน ชีวิตของตน เกิดการอยู่ดี กินดี มีความมั่นคงยั่งยืน สั งคมอยู่ร่วมกันอย่างปกติ สุ ข
ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองสืบไป
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตของตน
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกระตุ้นให้ประชาชนที่ยังไม่ได้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอได้เห็น
แบบอย่างและนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดาเนินชีวิตของตนต่อไป
3. เป็นขวัญกาลังใจสาหรับผู้ที่ได้ดาเนินชีวิตตามแบบเจริญตามแนวทางของพ่อหลวง ร.9
4. สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนโดยทั่วไปได้เห็นคุณค่าและผลของการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลโนนดินแดง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีการดาเนินการ
1. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
2. เขียนโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการตามขั้นตอนของโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม
10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
แบบสอบถามความพึงพอใจ/สังเกต

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนี
ในการประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จ จริ งของการทุจ ริตที่เกิดขึ้นภายในหน่ว ยงานของภาครัฐ สาเหตุส่ ว นมากเกิดจากการ
ดาเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการ
รับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายใน
องค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายใน
องค์กร ของผู้บริหารและเจ้ าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่
หน่ ว ยงานต้ อ งสร้ า งให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ น าไปสู่ อ งค์ ก รที่ มี คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลตาบลโนนดินแดง จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กาหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้พนักงานทุกคนนาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ ระหว่างผู้รับการประเมินกับผู้
ประเมิน ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของพนักงานทุกคนเก็บไว้ที่งานการเจ้าหน้าที่
6.3 พนักงานทุกคนปฏิบัติราชการตามข้อตกลง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลโนนดินแดง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลโนนดินแดง เนื่องจากเห็น
ความสาคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสาคัญช่วยให้การดาเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาลตาบล
โนนดินแดง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงาน
ที่ ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อาเภอ) แล้ว เทศบาลตาบลโนนดินแดง ยังให้ความสาคัญกับการ
ตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทาหน้าที่ ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้ความร่วมมือกับสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจาปี ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/
หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คาชี้แจงรายละเอียดของการดาเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ของสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วง
โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่
สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะ ดาเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการ
มอบหมายให้งานสอบสวนและดาเนินการทางวินัย ฝุายนิติการและดาเนินการทางวินัย กองวิชาการและ
แผนงาน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือ
กับสานักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ การตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลหนองสรวง เพื่อความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสานัก/กอง/ฝุาย จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง

6. วิธีดาเนินการ
6.1 ทุกสานัก/กอง/ฝุาย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนิ นการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
6.2 ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง/ฝุาย เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เทศบาลตาบลโนนดินแดง มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต
10.2 เทศบาลตาบลโนนดินแดง มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลตาบลโนนดินแดง ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือ
แนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูา
ระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ในการ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลโนนดินแดง จึงได้จัดทา มาตรการการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลโนนดินแดง ว่าปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ ร้องเรียน
แนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบของ ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้
เจ้าหน้าที่กระทาการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา
พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลตาบลโนนดินแดง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และ
ตระหนักถึงความสาคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม
4. เป้าหมาย
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
จ้าง
ตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง

6. วิธีดาเนินการ
6.1 ดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบ
ความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่
โดยมิชอบ
6.3 กาหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดาเนินการ ภายใน 5
วัน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจ
และลูกจ้างของเทศบาลตาบลโนนดินแดง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสาคัญของ
ภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
10.2 การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม
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1. ชื่อโครงการ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติภายใต้
บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยที่
กาหนดไว้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) - (8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนดตามบทบั ญญัติ ดังกล่ าว ซึ่งตามบทบัญญั ติของกฎหมายดังกล่ าว และตาม
ประกาศของคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการ ซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกล่าวได้กาหนดไว้ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง จะต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นสถานที่
จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
เพื่ อให้ การด าเนิ น การเผยแพร่ ข้ อมู ล ข่ า วสารของราชการเป็ นไปอย่ างถู กต้ องมี ประสิ ท ธิภ าพ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง จึงจัดตั้งศูนย์ข้อมู ลข่าวสารขึ้นเป็นช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
ได้ทุกขั้นตอน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการได้
3.2 เพื่อเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดู
3.3 เพื่อให้การดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
4. กลุ่มเป้าหมาย
4.1 หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
4.2 ประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
5. สถานที่ดาเนินการ
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สานักงานเทศบาลตาบลโนนดินแดง ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตาบลโนนดินแดง อาเภอโนน
ดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260 โทรศัพท์ 0 4460 6253 โทรสาร 0 4460 6252 และ เว็บไซต์
www.nondindaengcity.com / Facebook เทศบาลตาบลโนนดินแดงแฟนเพจ
6. วิธีดาเนินงาน
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลโนนดินแดงและเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบงาน
ข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลโนนดินแดง ประกอบด้วย
1. นายศราวุธ บุบผารัตน์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
2. นางสาวกาญจนา สวายพล ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นายไชยา คงทรัพย์
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
4. นางสาววิจิตรา น้อยนาง
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ให้มีหน้าที่ ดังนี้
1. ตรวจสอบงานเอกสารเผยแพร่ หนังสือ วารสารต่างๆ ในศูนย์ฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน
2. ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
3. กากับ ควบคุม ดูแล ให้คาแนะนา และประสานงานเกี่ยวกับการดาเนินงาน ปฏิบัติ
หน้าที่ ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
4. ให้บริการประชาชนในการติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลโนนดินแดง โดยผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชา ของเทศบาลตาบล
โนนดินแดง หากมีอุปสรรคหรือปัญหาให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น เพื่อดาเนินการ แก้ไขในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณ
ไม่ใช้เงินงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
10.2 หน่วยงานของรัฐและประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร
10.3 สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามความต้องการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
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1. ชื่อโครงการ เผยแพร่ข่าวสารตามมาตรฐานความโปร่งใส
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 บัญญัติภายใต้บังคับ
มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด และประกาศของ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่ งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (8) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้ ง นี้ ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข นั้น
เทศบาลตาบลโนนดินแดง ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการบริหารงานตามมาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ โดยจะ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริต และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงาน ให้บรรลุเจตนารมณ์ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมทั้งตอบสนอง และอานวยความสะดวกแก่
ประชาชน
เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตาบลโนนดินแดง จึงดาเนินการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคา
กลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฏข้อบังคับที่
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุให้ประชาชนตรวจดู
3.2 เพื่อการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนที่สะดวก สามารถตรวจสอบได้
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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3.3 เพื่อให้การดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
4. กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานทั่วไป และประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
5. สถานที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลโนนดินแดง ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตาบลโนนดินแดง อาเภอโนน
ดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260 โทรศัพท์ 0 4460 6253 โทรสาร 0 4460 6252 และ เว็บไซต์
www.nondindaengcity.com / Facebook เทศบาลตาบลโนนดินแดงแฟนเพจ

6. วิธีดาเนินงาน
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ผ่านทางเว็บไซต์ www.nondindaengcity.com / Facebook เทศบาลตาบลโนนดินแดง
แฟนเพจ หอกระจายข่าวระบบเสียงไร้สายของเทศบาลฯ ปิดประกาศ ณ สานักงานเทศบาลฯ จัดเอกสาร
ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณ
ไม่ใช้เงินงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ประชาชนได้รับทราบการประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ
10.2 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกหลากหลายช่องทาง
10.3 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ การรับรู้ การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 และหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0810.3/ว 5797 ลงวัน ที่ 10 ตุ ล าคม 2559 เรื่ อง ซั ก ซ้อ มแนวทางการจัด ท าและประสาน
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป และใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน สะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้นาเสนอปัญหาความต้องการในการที่จะพัฒนาชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
3.3 เพื่อสามารถนาประเด็นหลักของการพัฒนาเทศบาล มาจัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี
3.4 เพื่อให้แผนพัฒนาสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
และนโยบายต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และประชาชนในเขต
เทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
ชุมชนในเขตเทศบาล 12 ชุมชน
6. วิธีดาเนินการ
จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการในการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อเสนอ
ผู้บริหารทราบและดาเนินการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ตามระเบียบต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชน 12 ชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
10.2 ประชาชนได้นาเสนอปัญหาความต้องการในการที่จะพัฒนาชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
10.3 สามารถนาประเด็นหลักของการพัฒนาเทศบาล มาจัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี
10.4 มีแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
และนโยบายต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
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1. ชื่อโครงการ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์เทศบาลตาบลโนนดินแดง
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้
กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง เพื่อ
ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน ให้ เ กิ ด ความผาสุ ก และความเป็ น อยู่ ที่ ดี ข อง ประชาชน เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิด ความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกิน
ความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ สม่าเสมอ
เพื่อประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลการดาเนินการของเทศบาลตาบลโนนดินแดง จึง ได้จัดตั้ง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
และเหมาะสม รวมถึงการแจ้งเบาะแสการทุจริตด้านต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน / กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน มีวิธีการที่
สามารถทาได้โดยง่าย มีความสะดวกและเหมาะสม
3.2 เพื่อให้มีระบบการแก้ไขข้อร้องเรียน การติดตาม การรายงานผลการดาเนินการข้อร้องเรียน
3.3 เพื่อให้ประชาชนมีบทบาทและการมีส่วนร่วมในอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
5. สถานที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลโนนดินแดง ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตาบลโนนดินแดง อาเภอโนน
ดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260 โทรศัพท์ 0 4460 6253 โทรสาร 0 4460 6252 และ เว็บไซต์
www.nondindaengcity.com / Facebook เทศบาลตาบลโนนดินแดงแฟนเพจ ตู้แสดงความคิดเห็น
6. วิธีดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ แต่งตั้งคณะกรรมการประจาศูนย์และเจ้าหน้าที่
ประจาศูนย์ โดยปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ติดตามและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน รายงานสรุปผลให้ผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ รับทราบผลการดาเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่อง
ร้องเรียน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณ
ไม่ใช้เงินงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 มีการแก้ไชปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการ
10.3 สามารถตอบสนองข้อร้องเรียนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งการมีส่วนร่วม
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสาน
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
หมวด 1 องค์ก รจั ด ทาแผนพั ฒ นา ซึ่ ง ก าหนดให้ คณะกรรมการพั ฒ นาท้อ งถิ่ นส่ ว นหนึ่ง มาจากผู้ แ ทน
ประชาคมท้องถิ่น โดยมีหน้าที่ในการร่วมจัดทาร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทาร่างแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
จากหลั กการและเหตุผ ลดัง กล่ าว เทศบาลตาบลโนนดิน แดงจึง เห็ นความส าคัญ ของ
ตัวแทนจากชุมชนซึ่งจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจั ดทาแผนพัฒนา และการจัดทางบประมาณประจาปี
เพื่อตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อแต่งตั้งประชาชนจากชุมชนเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลโนนดินแดง
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจาทาโครงการ
3.3 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตาบลโนนดินแดง
3.4 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการตามโครงการ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนประชาชนชุมชนละ 1 คน จากการคัดเลือกของประชาชนในชุมชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินการ
แต่งตั้งตัวแทนจากชุมชนเพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลโนนดินแดง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลโนนดินแดงครบตามโครงสร้างที่กาหนด
10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจาทาโครงการ
10.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบล
โนนดินแดง
10.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามโครงการ

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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1. ชื่อโครงการ “โครงการจัดหาพัสดุแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาล”
2. หลักการและเหตุผล
การปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของเทศบาลตาบลโนนดินแดง ต้องดาเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. ประกาศและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย อย่างเคร่งครัด
เพื่อปูองกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนการบริหารพัสดุให้ได้ความคุ้มค่า
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ บรรลุเปูาหมาย
ทันเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ มีการตรวจสอบความถูกต้องในการปฎิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลได้แต่งกรรมการดาเนินการซื้อหรือการจ้าง
จากประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ ภายใต้กฎหมายและหนังสือสั่งการ
ตลอดจนมีการอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุกับเจ้าหน้าที่ภายองค์กร และประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานทาง
เว็บไซด์ของเทศบาล ปิดประกาศ และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบพัสดุและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
2. เพื่อให้การบริหารพัสดุมีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้
3. เพื่อให้มีการควบคุมภายใน มิให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของเทศบาล
4.เป้าหมาย
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ
5.พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6.วิธีดาเนินการ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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1. จัดทาโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการพัสดุปีละ 1 ครั้ง
2. ประสานกับชุมชนในการแต่งตั้งกรรมการที่มาจากภาคประชาคม
3. สรุปผลเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานต่อผู้บริหารเทศบาล
7.ระยะเวลาดาเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. พนักงานเทศบาล ผู้ปฎิบัติหน้าที่ด้านพัสดุมีทักษะและความรู้ด้านพัสดุเพิ่มขึ้น
2. ประชาคมตระหนักถึงผลงานที่เทศบาลดาเนินการ เพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่ากับชุมชนของตอง
ตนเอง
3. ปูองกันการทุจริตการดาเนินงานด้านพัสดุ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการประชาชนร่วมใจตรวจสอบความโปร่งใสของเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 และหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0810.3/ว 5797 ลงวัน ที่ 10 ตุ ล าคม 2559 เรื่ อง ซั ก ซ้อ มแนวทางการจัด ท าและประสาน
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการติ ดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่วนหนึ่งมาจากผู้แทนประชาคมท้องถิ่น โดยมีหน้าที่ในการร่วมกันกาหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา และ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริห ารท้องถิ่น เพื่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่ าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลโนนดินแดงจึงเห็นความสาคัญของตัวแทนจาก
ชุมชนซึ่งจะต้องเข้า มามีส่ ว นร่ ว มในการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นา เพื่อตรวจสอบการดาเนิ น
โครงการต่างๆ และการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างสูงสุด
3. วัตถุประสงค์
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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3.1 เพื่อแต่งตั้งประชาชนจากชุมชนเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลโนนดินดง
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามประเมินผลโครงการ
3.3 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในปรับปรุงแก้ไขโครงการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนประชาชนชุมชนละ 1 คน จากการคัดเลือกของประชาชนในชุมชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินการ
แต่งตั้งตัวแทนจากชุมชนเพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
โนนดินแดง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโนนดินดงครบตา
โครงสร้างที่กาหนด
10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามประเมินผลโครงการ
10.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในปรับปรุงแก้ไขโครงการ

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบีย บคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน ว่ าด้ ว ยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมิน ผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด เทศบาลตาบลโนนดิน
แดงจึงได้มีการจัดทาและรายงานการควบคุม ภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดินกาหนด เป็น
ประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรกรของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีตาบลโนนดินแดงทราบ
ตามแบบที่ระเบียบฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์ กร ดาเนินการรวบรวม
เพื่จัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้ บริหาร พรอมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรูความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตาบลโนนดินแดง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบีย บคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน ว่าด้ ว ยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 กาหนดให้เทศบาลตาบลโนนดินแดงในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนิน
กิจ กรรม หรื อ โครงการต่ า งๆ ของหน่ ว ยรั บ ตรวจ และรายงานการประเมิ น ผลการควบคุม ภายในต่ อ
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ผู้ ก ากั บ ดูแ ลอย่ า งน้ อยปี ล ะหนึ่ง ครั้ง ภายในเก้ า สิ บ วั นนั บ จากวัน สิ้ น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของหน่ วยรับ
ตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการวบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงานและ
การใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษารัพย์ สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และด้าน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดาเนินการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน เพื่ อ น าความเสี่ ย งที่ มี ห รื อ คาดว่ า จะมี แ ละจั ด ให้ มี กิ จ กรรมการควบคุ ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผ ลเพื่อปู องกัน หรื อลดความเสี ยหาย ความผิ ดพลาดที่ อาจเกิดขึ้ น และให้ ส ามารถบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กาหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทาและนาแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดาเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้
กากับดูแลภายในเวลาที่กาหนด
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตาบลโนนดินแดง
(ระดับองค์กร) จัดส่ งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไป
ดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี
6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตาบลโนนดินแดง นาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.3) ไปดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กาหนด และรายงานผลการดาเนินการต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)
6.3 หั ว หน้ า ส่ ว นราชการของเทศบาลต าบลโนนดิ น แดง รายงานผลการด าเนิ น การแผนการ
ปรั บ ปรุ งการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้ อมปั ญหาอุปสรรคต่ อประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตาบลโนนดินแดง
6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตาบลโนนดินแดง ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป
6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดาเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้
กากับดูแลภายในเวลาที่กาหนด
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร
จึงมักจะกาหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
เทศบาลตาบลโนนดินแดง จึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลโนนดินแดงเป็นไปอย่างโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่มีการดาเนินการด้าน
การบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลตาบลโนนดินแดงได้
ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จ.จังหวัดอื่น
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.ท.จ.บุรีรัมย์) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการบรรจุแต่งตั้ง เทศบาลตาบลโนนดินแดงจะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันที่เทศบาลตาบลโนนดินแดงรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.ท.จ.บุรีรัมย์)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ /การเลื่อนตาแหน่ง
เทศบาลตาบลโนนดินแดงได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่าง
เคร่งครัด
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบด้วยวาจา หรือการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อน
ระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จ.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดาเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.ท.จ.บุรีรัมย์) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการเลื่อนระดับ /การเลื่อนตาแหน่ง เทศบาลตาบลโนนดินแดงจะออกคาสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลตาบลโนนดินแดงรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์
(ก.ท.จ.บุรีรัมย์)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่เทศบาลตาบลโนนดินแดงได้
ดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพือ่ พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้ง
ผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม
- นายกเทศมนตรีตาบลโนนดินแดงออกคาสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย
ของเทศบาลตาบลโนนดินแดง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้
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1. ชื่อโครงการ “โครงการบริหารงบประมาณการรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สิน”
2. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การบริหารงบประมาณ การรับ-การจ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สิน ของเทศบาล
ตาบลโนนดินแดง เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เทศบาลยังส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส จึงมีการรายงานการรับ – การจ่ายเงิน จากงบประมาณเป็นประจาทุก
เดือน เป็นรายไตรมาส โดยการปิดประกาศปูายประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซด์ และเสียงตามสายตามชุมชน
ในเขตเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การบริหารงบประมาณของเทศบาลให้ทราบโดยทั่วกัน
2. เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลด้านรายรับ ข รายจ่าย และสถิติการคลังให้ทราบโดยทั่วกัน
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามปัญหาด้านการเงินการคลังของเทศบาล
4.เป้าหมาย
ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป
5.พื้นที่ดาเนินการ
ภายในเทศบาลตาบลโนนดินแดง
6.วิธีดาเนินการ
1. จัดทารายงานทางการเงิน การคลัง และข้อมูลสถิติการคลังทุกเดือน
2. จัดทารายงานทางการเงิน การคลัง และข้อมูลสถิติการคลังทุกไตรมาส
3. สรุปผลและรายงานทางเว็บไซต์ ปิดประกาศ เสียงตาม
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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8. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนและผู้สนใจรับรู้ข่าวสารด้านการรับ – จ่ายเงิน และสถิติการคลังของเทศบาล
2. ประชาคมตระหนักถึงผลงานที่เทศบาลดาเนินการ เพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่ากับชุมชนของตอง
ตนเอง
3. ผลงานและความก้าวหน้าของการใช้งบประมาณเพื่อบริหารท้องถิ่น

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตาบลโนนดินแดง จึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยการกาหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ได้รับข้อมูล
ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบ
เปิดจาก การปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมาก ขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็น
สาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
3.2 เพื่อปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลตาบลโนนดินแดง ให้เกิด
การพัฒนาได้ อย่างคุ้มค่า
4. เป้าหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตาบลโนนดินแดง
5. พื้นที่ดาเนินการ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
6.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กาหนดให้มีการแต่งตั้ง
ให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น กรรมการ แต่เทศบาลตาบลหนองสรวง ให้ความสาคัญในการมีตัวแทนชุมชน
เข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิด
หากเกิดความเสียหาย
6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจ
การจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตาบลหนองสรวง
10. ผลลัพธ์
การจั ดซื้อจั ดจ้ างของเทศบาลตาบลหนองสรวง มีความโปร่งใส โดยมีตัว แทนประชาชนร่ว ม
ตรวจสอบและไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุ าย
บริหาร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุ ายบริหาร เป็ น
กลไกสาคัญที่ใ ช้ สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุ ายบริหาร ซึ่งอานาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็ นของตนเอง แต่
ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้เทศบาลมี
การทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่ ความ
โปร่ งใสในในเทศบาลและลดการทุจริ ต เทศบาลตาบลโนนดินแดง จึงได้ดาเนินกิจกรรมส่ งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุ ายบริหารขึ้น เพื่อกาหนดบทบาทของสมาชิก
สภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานของ
เทศบาลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลโนนดินแดง จานวน 12 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดทาคูม่ ือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตาบลโนนดินแดง
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การเผ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตาแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็
ถือว่ามีการกระทาคอร์รัปชันการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับ
เกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การ บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทาให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตาบลโนนดินแดง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
6.3 เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตผ่านช่องทางการจัดเวที
ประชาคม บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง

หน้า 83

7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลโนนดินแดง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัป
ชันได้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชันใน
ระดับเทศบาล
10.3 มีช่องทางในการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตผ่านช่อง
ทางการจัดเวทีประชาคม บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลโนนดินแดง

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กาหนดให้เทศบาล
มีภารกิจหน้าที่ที่ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
คานึง ถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ซึง่
มุ่งเน้นในการสร้างจิตสานึกค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถ
เกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึง่ เทศบาลตาบลโนนดินแดง มี
ภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและมีเศรษฐกิจ ที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น
จาเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนา ท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอย
สนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจาเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอร์
รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
เป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลตาบลโนนดินแดง ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วม
รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น เทศบาลตาบล โนนดินแดง
พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็น จึงได้จัดทามาตรการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริตให้มี ความเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
3.1. เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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3.2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3.3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตาบลโนนดินแดง
4. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลโนนดินแดง
เข้า
มามีส่วนร่วมในการเป็น เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลตาบลโนนดินแดง
5. สถานที่ดาเนินการ
ในเขตพื้นทีเ่ ทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินงาน
6.1 แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการ ทุจริตเทศบาลตาบลโนนดินแดง
6.2 จัดทาฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการ ลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
6.3 เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลตาบลโนน
ดินแดง ในการร่วมคิด ร่วม พิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกัน
การทุจริต
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการ
ทุจริต
6.5 ทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลตาบลโนนดินแดง กับบุคคล องค์กร ส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑–25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ทาให้เกิดแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
10.2 ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
10.3 ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตาบลหนองสรวง
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลโนนดินแดง
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1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรของเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ด้วยเทศบาลตาบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานบริห ารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่สร้าง
ความเจริญในด้านต่างๆ ให้กับท้องถิ่น จึงจาเป็นที่บุคลากรของเทศบาลจะต้องมีความรู้ความสามารถที่จะต้อง
มีการพัฒนาส่ งเสริม สนับ สนุน บุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถ ซึ่งปัจจุบันการเลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีการพัฒนาด้านต่างๆ เป็นไปตลอดเวลา การพัฒนาองค์ความรู้เรื่องต่างๆ ให้กับบุคลากรจึงเป็นสิ่ง
สาคัญในการที่จะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
ตลอดจนให้การศึกษาอบรมและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรูปแบบการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี สามารถนามาประยุกต์เป็นแบบอย่าง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการพัฒนา
เทศบาลตาบลโนนดินแดงให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานแก่องค์กร
2. เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่และแนวทางการดาเนินชีวิตที่ดี
3. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อให้ เทศบาลเป็ น หน่ ว ยงาน/องค์ กรของรั ฐ ที่ท าหน้ าที่ดู และและพัฒ นาท้อ งถิ่น ได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้เกิดความประทับใจใน
การติดต่อราชการ
6. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการดาเนินงานระหว่างฝ่ายปฏิบัติกับฝ่ายบริหาร
7. เพื่อเสริมสร้างกาลังใจในความสาเร็จในการทางานร่วมกัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง และนอกสถานที่
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
เทศบาล เสนอต่อนายกเทศมนตรีตาบลโนนดินแดง เพื่อพิจาณาอนุมัติโครงการ
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยากรและสถานที่ศึกษาดูงาน
3. จัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมตามโครงการ
4. อบรมผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
5. ให้ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลโนนดินแดง ประเมินความพึงพอใจของโครงการทั้งก่อนและหลังการจัดทาโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประเมินโครงการครั้งต่อๆ ไป

7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
งบประมาณ 450,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าในหน้าที่ของตนเอง
และเกิดความสามัคคีในองค์กร สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
2. ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างมีประสบการเพิ่มมากขึ้นและสามารถ
นาไปใช้พัฒนาท้องถิ่น องค์กรของตนเองได้
3. ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการให้บริการประชาชนในรูปแบบต่างๆ
4. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในวิวัฒนาการใหม่ๆ อยู่เสมอ
5. เทศบาลมีบุ คลากรที่มีประสิทธิภาพและเป็นหน่วยงานที่สามารถดูแล พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
6. ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลโนนดินแดง

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสาคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแลจัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
จากหลักการและเหตุผลดังกล่ าวเทศบาลตาบลโนนดินแดงจึงเห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
มีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทาโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลโนนดินแดงมีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดาเนิน
ชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสานึกรวม
ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์แก่ครอบครัว
ประชาชนและประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการทาความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบาเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
3.3 เพื่อเป็น การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตาบลโนนดินแดงในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
6.2 จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคี เสียสละช่วยเหลือแบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นต้น
6.3 การจัดกิจกรรมทาบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ

7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 พนักงานเจ้าหน้าที่มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วมใน
การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

1. ชื่อโครงการ : โครงการวันเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยกระทรวงมหาดไทย ก าหนดให้ วั นที่ 24 เมษายน ของทุก ปีเ ป็น “วัน เทศบาล”และ
เนื่ องจากเทศบาลเป็ น องค์ก รที่มีบ ทบาทในการปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ในการบาบัดทุก ข์บารุงสุ ขด้านการ
บริหารงานปกครอง การแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ดูแลประชาชนในพื้นที่
ปกครองและความเจริญต่างๆ ให้แก่ประชาชนในชุมชน เทศบาลแต่ละแห่ง จึงได้จัดกิจกรรมวันเทศบาล เพื่อ
ระลึกถึงการก่อตั้งเทศบาล โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การทาบุญตักบาตรสานักงาน การมอบประกาศ
เกียรติบัตรพนักงานดีเด่น กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ฯลฯ ซึ่งได้มีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องกันมาเป็นประจาทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกาลังใจตลอดจนให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึง
ความส าคั ญ ของเทศบาลในการอ านวยประโยชน์ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น และสาธารณชน รวมทั้ ง เป็ น การกระชั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
เทศบาลตาบลโนนดินแดง ได้กาหนดจัดกิจกรรมวันเทศบาล ดังนี้ ช่วงเช้ากิจกรรม ทาบุญเลี้ยงพระ
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณพนักงานเทศบาลดีเด่น ช่วงบ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล โดย
การจัดกิจกรรม 5 ส. บริเวณอาคารและรอบๆ อาคารสานักงานเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และสาธารณ
กุศลอื่ น ๆ การแข่ งขัน กีฬาสั มพัน ธ์ เพื่ อกระชับความสั มพันธ์ ระหว่ างคณะผู้ บ ริห าร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง รวมถึงผู้สูงอายุ คณะกรรมการชุมชน และประชาชนต่างๆที่
เข้าร่วมกิจกรรม ให้เกิดความสามัคคีและความสมานฉันท์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเห็นถึงความสาคัญ
ของวันดังกล่าว และตระหนักถึงหน้าที่ของเทศบาลในการอานายประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นและสาธารณชน
3.2 ให้บุคลากรของเทศบาลมีความรักความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมงาน และประชาชนซึ่งความ
สามัคคีจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ของเทศบาลตาบลโนนดินแดง และนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ได้สร้าง
จิ ต ส านึ ก ในการประพฤติต นเป็ น พลเมื องที่ ดี ร่ ว มกั น พัฒ นาชุ ม ชนให้ น่า อยู่คู่ คุ ณธรรม และให้ บ ริ การแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
5. ระยะเวลา
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เพื่อกาหนดกิจกรรมการจัดงาน
6.2 จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติต่อนายกเทศมนตรีเพื่อขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทาหนังสือแจ้งกอง/งานต่างๆ ภายในสานักงานและแจ้งประชาชนเพื่อมาร่วมกิจกรรม

6.4 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆในท้องถิ่น
6.5 ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังต่อไปนี้
ช่วงเช้า
- พิธีการทางศาสนา การทาบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์ จานวน 9 รูป สวดพุทธมนต์ และร่วม
ทาบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
- พิธีการเนื่องในวันเทศบาล พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่น
ช่วงบ่าย
- กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การปลูกต้นบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลโนนดินแดง โรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดง หรือบาเพ็ญประโยชน์ที่วัด กิจกรรม 5 ส. ภายใน
สานักงานและบริเวณรอบๆ อาคารสานักงานเทศบาลตาบลโนนดินแดง
- กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
7. งบประมาณ
งบประมาณ 30,000 บาท
8. สถานที่ดาเนินการ
เขตพื้นทีเ่ ทศบาลตาบลโนนดินแดง
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และประชาชนสร้าง
จิตสานึกและตระหนักถึงความสาคัญของเทศบาล ก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ และมีความผูกพันมากยิ่งขึ้น
10.2 ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและความสมานฉันท์ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และพนักงานเทศบาล
10.3 เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้และช่วยภาวะโลกร้อน

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์ กรเป็นรากฐานสาคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ กรไปสู่
ความสาเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสาเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระทาหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จาเป็นในการทางาน ย่อมทาให้องค์กรนั้นๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล้าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์
การทางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้ องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้นาทางในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้ าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจทางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อ
เพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ ของประชาชนและประเทศชาติแล้ ว ย่อมนาพา
องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึน้ มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล
เทศบาลตาบลโนนดินแดง จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถนามาประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงานให้ ห่างไกลจากการทุจริต และการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจต
คติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา
และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
2.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่ อองค์กร ต่อการทางาน ต่อเพื่อน
ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น
2.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตให้แก่บุคลากรของเทศบาล
4. กลุม่ เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง

6. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ทาวัตรเย็น) ทุกวันพระห้วงเข้าพรรษา
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)
6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดาเนินงานตามโครงการฯ
6.3 จัดทารายละเอียดโครงการฯ กาหนดการ
6.4 เสนอรายละเอียดโครงการฯ กาหนดการ เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและเกิดความ
เหมาะสม
6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ ในการปฏิบัติงานและ
การดาเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง
10.3 ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี

1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
การบันทึกการปฏิบัติงานประจาวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรเป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทาอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมา
เพื่อพิจารณาปรับปรุงการทางานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชาสามารถใช้เป็นหลักฐานใน
การอ้ า งอิ ง ที่ใ ช้ ใ นการประเมิ น ผลงานยั ง ส่ ง ผลให้ การประเมิ น เป็ น ที่ ย อมรั บ ภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บมอบหมายได้
ปฏิบัติงานด้วยความสาเร็จ ความซื่อสัตย์สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไป
ได้ ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผล
ให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้น
คล้ายกัน ทาให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร
เทศบาลตาบลโนนดินแดง เห็นความสาคัญของการบันทึกประจาวันดังกล่าว จึงได้จัดทาสมุดความดี
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้าง มีการบันทึกการปฏิบัติงานประจาวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้ วยความ
รับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมายและเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการ
สร้างจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นการเก็บสถิติปริมาณงานที่มีการบันทึก
ประจาวัน มาคานวณในสัดส่วนเวลาการทางานต่อคนในหนึ่งปี นาผลการวิเคราะห์มาคานวณเป็นอัตรากาลัง
ที่ต้องการแต่ละกอง เพื่อกาหนดตาแหน่งในกรอบอัตรากาลัง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดเทศบาล และพนักงาน
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างได้
ปฏิบัติ
3.3 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย
3.4 เพื่อนามาวิเคราะห์สัดส่วนเวลาการทางานต่อคนในหนึ่งปี คานวณเป็นอัตรากาลังที่ต้องการเพื่อ
กาหนดตาแหน่งในกรอบอัตรากาลัง
4. เป้าหมาย
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
5. ระยะเวลา
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทุกคน เขียนสมุดการบ้านโดย
บันทึกผลการปฏิบัติงานประจาทุกวันและส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์
6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลสาหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจาปี

7. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
8. สถานที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย
10.2 มีการติดตามผลงานทาให้สามารถทราบผลการทางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้
10.3 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความ
รับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตามกาหนด
10.4 วิเคราะห์ค่างานเพื่อกาหนดตาแหน่งในกรอบอัตรากาลัง

มติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกส่วนในท้องถิ่น
1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
1. ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2560
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลโนนดินแดง ได้จัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เพื่อพัฒนาระบบ
การจั ดเก็บ รายได้ป ระเภทภาษีโ รงเรื อนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่และภาษีป้าย และปรับปรุงระบบการให้บริก าร
ประชาชนและสร้างจิตสานึกในการชาระภาษีท้องถิ่น ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.3/ว 3431
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลโนนดินแดง มีจานวนผู้ชาระภาษีโรงเรือนและที่ดินจานวน 297 ราย ภาษีบารุงท้องที่
จานวน 213 ราย และภาษีป้ายจานวน 193 ราย รวมจานวนทั้งสิ้น 703 ราย ซึ่งการที่จะให้ประชาชนเกิดการ
ยอมรั บโดยมาช าระภาษีอย่ างครบถ้ว น และพึงพอใจกับการให้ บริการของเทศบาลนั้น จาเป็นต้องใช้กลยุทธ์การ
ให้บริการและถือหลักการ การให้บริการที่ดีต่อผู้ที่มาใช้บริการทุกคนโดยปลูกฝังให้พนักงานในกองคลังมีหัวใจบริการ
(Service mind) เป็นหลักยึดสาหรับสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ให้บริการทุกคน ประกอบกับเทศบาลมี
รายได้หลักจากเงินในหมวดภาษีจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นรายได้รองและรายได้จากการจัดเก็บเองเป็นลาดับสุดท้าย
ซึ่งหมายความว่าท้องถิ่นยังคงหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย กองคลังจึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีป้าย เพื่อให้เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อการดาเนินการตาม
ภารกิจ และอานาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลโนนดินแดง ดังนั้น กองคลังในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง จึงได้ดาเนินการกาหนดและวางแผน
ในการทางาน ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และจัดประชุมให้ความรู้และ
ตอบข้อซักถามของประชาชนโดยมุ่งหวังที่จะทาให้ประชาชนผู้ชาระภาษี เกิดความพึงพอใจและเต็มใจที่จะชาระภาษีให้
เทศบาล
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลโนนดินแดง ให้ประชาชนเสียภาษี
ภายในกาหนดระยะเวลา
2. เพื่อกาหนดเป้าหมายการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น โดยสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นจริง
3. เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
4. เพื่อเป็นการจูงใจ กระตุ้นให้ผู้เสียภาษีให้ความร่วมมือในการเสียภาษี โดยการมอบใบประกาศเพื่อ
เป็นเกียรติและยกย่องผู้ให้ความร่วมมือในการชาระภาษีอย่างสม่าเสมอ
5. เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาล
4. เป้าหมาย
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตาบลโนนดินแดง จานวน 12 หมู่บ้าน
5. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
๒ . จัดเตรียมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบให้กับผู้มาเสียภาษีในสัปดาห์แรกของปีภาษี
6. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 4 - 6 มกราคม 2560
…/7.งบประมาณ

-27. งบประมาณดาเนินการ
เบิ กจ่ ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 แผนงานบริหารงานทั่ว ไป งาน
บริหารงานคลัง หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ตามหลักการจาแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ต่างๆ เครื่องเขียน ฯลฯ เป็นเงิ น 120,000.- บาท (-หนึ่งแสนสอง
หมื่นบาทถ้วน-)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ เทศบาลตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
10. ประโยชน์ที่จะได้รับ
10.1 สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
10.2 เทศบาลตาบลโนนดินแดงมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น
10.3 ประชาชนได้รับทราบและเห็นความสาคัญของการชาระภาษีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
10.4 เทศบาลตาบลโนนดินแดงสามารถนาเงินที่ได้จากการจัดเก็บภาษีนามาพัฒนาตาบลได้เต็ม
ประสิทธิภาพ
11. ตัวชี้วัด
1. รายได้จากการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บเองเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ 6
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจาปี
งบประมาณ 2560
(ลงชื่อ)....................................................ผู้เขีย นโครงการ
(นางแจ่มนภา ศรียันต์)
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)
(ลงชื่อ).......................................ผู้ตรวจสอบ/ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอรรณพ วงษ์สุรินทร์)
(นายธารง ชานิจศิลป์)
ผู้อานวยการกองคลัง
ปลัดเทศบาลตาบลโนนดินแดง
(ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมชัย กอชัยศิริกุล)
นายกเทศมนตรีตาบลโนนดินแดง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่................
ข้อ 2.4.2
1. ชื่อโครงการ โครงการถนนคนเดิน
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
เทศบาลต าบลโนนดิ ง แดง วิ สั ย ทั ศ น์ คื อ โนนดิ น แดงเมื อ งน่ า อยู่ คู่ สุ ข ภาพดี ถ้ ว นหน้ า
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมวัฒนธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง และจากการจัดทา
โครงการท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน LA 21 ประจาปี ๒๕๕๘ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้เสนอโครงการนี้เพื่อดาเนินงานในชุมชน เพื่อให้การดาเนินงานให้สาเร็จให้
บรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์ ที่วางไว้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตในครัวเรือน จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ร่วมการดาเนินงาน โดยเฉพาะภาคประชาชนที่ต้องดูแลรักษาชุมชนและครอบครัวของตนเอง ซึ่งครอบครัว
เป็นหน่วยที่เล็กที่สุด ที่มีส่วนผลักดันให้สมาชิกในครอบครัวเป็นคนที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ จาก
หลายๆครอบครัวรวมกันเป็นชุมชุนเป็นหมู่บ้านหากทุกๆครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้
เอื้ออานวยต่อการมีสุขภาพดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ถูกต้อง โดยทุก
ครอบครัวร่วมมือกันปรับปรุงบ้านเรือนให้น่าอยู่ด้วยการจัด การสิ่งแวดล้อม การยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการส่ ง เสริ ม ให้ ค รั ว เรื อ นปลู ก พื ช ผั ก สวนครั ว แบบปลอดสารพิ ษ ส่ ง เสริ ม การใ ช้ เ กษตรอิ น ทรี ย์
เพื่ อ เป็ น การลดรายจ่ า ยในครั ว เรื อ น และให้ ป ระชาชนมี สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพใจที่ ดี ต่ อ ไป
เทศบาลตาบลโนนดินแดงได้จัด ทาโครงการถนนคนเดินขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมสินค้าในชุมชนท้องถิ่น ให้คงอยู่ต่อไปอย่างยาวนาน และสร้างจิตสานึกในการรักถิ่นกาเนิดของชาวโนน
ดินแดงในการเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยมีเป้าประสงค์ คือการเป็นศูนย์กลางการตลาดของประชาชนอย่าง
แท้จริง ประเด็นที่สาคัญ ได้แก่การส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยการใช้ปุ๋ยอินทรี ย์ที่
ได้ จ ากการคั ด แยกขยะครั ว เรื อ น ส่ ง เสริ ม กลุ่ ม อาชี พ ต่ า งๆให้ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้
ผู้ ป ระกอบการอาหารและผู้ ป ระกอบการขนมพื้น เมืองให้ ถู กหลั ก สุ ขาภิ บาลภายใต้กิจกรรม “ผั กพื้ นบ้า น
อาหารพื้นเมือง” เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวโนนดินแดงดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และยัง
เป็นการจัดระเบียบของตลาดให้เป็นระเบียบ สะอาด สะดวก และปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
ส่งเสริมให้ใช้ตะกร้า ถุงผ้า แทนถุงพลาสติกเป็นการลดการนาเข้าขยะ เพื่อเป็นการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมให้น่า
อยู่ต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลมีการรวมกลุ่มอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเอง มีความสามัคคี
ประสานงานกันระหว่างแต่ละชุมชน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อให้ประชาชนได้สุขภาพดีในการได้บริโภคผักปลอดผักสารพิษ
4. เพื่อส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนใช้ถุงผ้า ตะกร้า แทนการใช้ถุงพลาสติกเป็นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
5. เพื่อส่งเสริมปลูกจิตสานึกในประชาชนรักษาความสะอาดของบ้านเมือง เป็นการลดมลพิษ
ของเสียขยะต่างๆ เป็นการป้องกันแหล่งพาหะนาโรคในชุมชน
6.เพื่อความสะอาดสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

๔. เป้าหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลโนนดินแดง
๕.พื้นที่ดาเนินการ
บริเวณถนนสุขาภิบาล ๕ เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6.การดาเนินการ
๑.ประสานความร่วมมือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คือปกครองอาเภอโนนดินแดง สาธารณสุข
อาเภอโนนดินแดง โรงพยาบาลโนนดินแดง สถานีตารวจภูธรโนนดินแดง เกษตรอาเภอโนนดินแดง ศูนย์
พัฒนาอาเภอโนนดินแดง
๒.ประสานความร่วมมือคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานของทางเทศบาลที่
เกี่ยวข้อง
๓.เขียนโครงการ ขออนุมัติโครงการ จัดทาป้ายโครงการ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.ประสานความร่วมมือไปยังผู้นาชุมชน อสม. ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลโนนดินแดง
5.ประสานความร่วมมือไปยังสถานประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่ดาเนินการ
6.สารวจข้อมูลประชาชนในพื้นที่ที่จะนาสินค้าเข้าร่วมโครงการ
7.รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการ
กิจกรรมที่1. ประชุมปรึกษาหารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและบุคลากรของทางเทศบาลที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่2. จัดประชุมชี้แจงโครงการ
กิจกรรมที่3. เปิดตัวกิจกรรมการดาเนินงานถนนคนเดิน
7.ระยะเวลาในการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผูร้ ับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลโนนดินแดง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนในเขตเทศบาลมีการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ชุมชนในเขตเทศบาลมีการรวมกลุ่มอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเอง มีความสามัคคีประสานงานกัน
ระหว่างแต่ละชุมชน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. ประชาชนได้ซื้อสินค้าดี ราคาถูก มีคุณภาพ มีเงินทุนหมุนเวียนภายในท้องถิ่น
4. ทุกครัวเรือนใช้ถุงผ้า ตะกร้า แทนการใช้ถุงพลาสติกเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. ประชาชนมีจิตสานึกในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง เป็นการลดมลพิษ ของเสียขยะต่างๆ
เป็นการป้องกันแหล่งพาหะนาโรคในชุมชน

โครงการโตไปไม่โกง
๑.หลักการและเหตุผล
การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึกเป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านสังคมซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ
ความรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งการสร้าง
ค่านิยมจะเป็นรากฐานสาคัญเพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต
คอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด เด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศเพราะเด็กและเยาวชนใน
วันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าการให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนจึงมีความสาคัญต่อการกาหนดทิศทางของ
สังคมในอนาคตดังนั้นจึงต้องบ่มเพาะให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ
เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมที่ดีมีความสุขเป็นสังคมแห่งความดีงามโดยมีครูและโรงเรียนทา
หน้าที่ถ่ายทอดความรู้และบ่มเพาะความดีตั้งแต่วัยเยาว์ ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลโนนดินแดงได้
เล็งเห็นถึงความสาคัญจึงได้จัดกิจกรรมโครงการโตไปไม่โกง เพื่อให้เด็กได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ ถึงความซื่อสัตย์
สุจริตในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม การมีจิตสาธารณะคานึงถึงสังคมและส่วนรวม ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
กันอย่างมีเหตุผลรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองเคารพกฎเกณฑ์กติกา และเป็นอยู่อย่างพอเพียงไม่เอาเปรียบหรือ
เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่น
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑. เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียน มีความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การรู้รับผิดชอบและมีวินัยและรัก
ความพอเพียง
๒.๒. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสันติบนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรมเสียสละ
เพื่อส่วนรวม เอื้อเฟื้อ เมตตา มีน้าใจ ไม่เห็นแก่ตัว
๒.๓. เพื่อสร้างจิตสานึกให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯโดยไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบผู้อื่นรู้จักจาแนกชั่วดี
แยกแยะความผิดและความถูกต้องเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น
๒.๔. เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รู้จักหน้าที่ของตนเอง มีระเบียบวินัย เคารพกติกา รับผิดชอบใน
สิ่งที่ทากล้ายอมรับและรับการลงโทษ รู้จักสานึกผิดและขอโทษ แก้ไขในสิ่งที่ผิดกล้าทาในสิ่งที่ถูกต้อง
2.5เพื่อให้เด็กเรียนรู้การอยู่อย่างพอเพียง รู้จักความพอดี มีความอดทน อดกลั้น ทาอะไรมีเหตุมีผล มี
สติและเหตุผลไม้กลัวความลาบาก
๓. เป้าหมาย/ผลลัพธ์
๓.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ
เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมที่ดีมีความสุขเป็นสังคมแห่งความดีงามโดยมีครูและโรงเรียนทา
หน้าที่ถ่ายทอดความรู้แลบ่มเพาะความดีตั้งแต่วัยเยาว์
๓.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ
- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลโนนดินแดง
- ครู/ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลโนนดินแดง
๔. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
๔.๑ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโนนดินแดง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการของภาครัฐ
แนวทางการพัฒนาบูรณาการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาสาธารณสุขและแรงงาน
แบบองค์รวม

…./…..5.2..สอดคล้อง.....
-2๔.๒ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลโนนดินแดง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
๕. วิธีดาเนินการ
5.1จัดประชุมครูที่รับผิดชอบโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
แนวทางดาเนินการงานโครงการ
๔.๒ ขออนุมัติโครงการ
๔.๓ จัดประชุมครูเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ
๔.๔ ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- จัดกิจกรรมในรูปแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในรูปแบบการ ( เล่านิทาน)
การท่องคาคล้องจอง กิจกรรมการเล่น กิจกรรมศิลปะ
- การจัดทาแผนการจัดประสบการณ์โตไปไม่โกง
- การจัดทาหลักสูตร
- การท่องคาคล้องจอง กิจกรรมการเล่น กิจกรรมศิลปะ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา
๗. สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลโนนดินแดง
๘. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
๙. งบประมาณดาเนินการ
-ไม่ใช้งบประมาณ
๑๐. การติดตามประเมินผล
๙.๑ การสังเกตจากการร่วมกิจกรรม
๙.๒ สัมภาษณ์ /สนทนาซักถาม
๙.๓ แบบประเมินโครงการ
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีความซื่อสัตย์สุจริตในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มีความซื่อตรง
มีเจตนาบริสุทธิ์ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบไม่คดโกง
๑๐.๒ เด็กได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม รับผิดชอบส่วนรวม เอื้อเฟื้อ เมตตา มีน้าใจไม่เห็นแก่
ตัว มีจิตสาธารณะ
10.3 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีจิตสานึกที่ดีนึกถึงใจเขาใจเรา ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รับฟังผู้อื่น
เคารพให้เกียรติผู้อื่น กตัญญูอย่างมีเหตุผล คานึงถึงความยุติธรรมตลอด
10.4 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รู้จักหน้าที่ของตนเอง มีระเบียบวินัย เคารพกติกา รับผิดชอบใน
สิ่งที่ทากล้ายอมรับและรับการลงโทษ รู้จักสานึกผิดและขอโทษ แก้ไขในสิ่งที่ผิดกล้าทาในสิ่งที่ถูกต้อง
10.5 รู้จักความพอเพียง ความพอดี มีความอดทนอดกลั้น รู้จักบังคับตัวเอง ไม่กลัวความ
ยากลาบากมีสติและเหตุผล

-3ลงชื่อ

ผู้เขียนโครงการ

( นางปารณีย์พิมภักดี )
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลโนนดินแดง

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนันท์นภัส จาปาทอง )
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายพิพัฒน์ เรืองประโคน )
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
( นายพงศ์เทพ โคนาโล )
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตาบลโนนดินแดง

1. โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ทาให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ของบุคคล เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การแข่งขันอย่างรุนแรง
ทางด้านเศรษฐกิจ ทาให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม
ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักหน้าที่ของตน
และฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติ ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน ปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
4. เป้าหมาย
ผลผลิต
ผลลัพธ์

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดง จานวน 420 คน
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

5. พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินการ
4.1 เสนอโครงการ
4.2 ประชุมชี้แจง
4.3 แต่งตั้งคณะทางาน
4.4 ดาเนินงานตามโครงการ
4.5 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
4.6 จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและครูวิทยากรแกนนาและนักเรียน
เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
2. โครงการค่ายคุณธรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน ปีการศึกษา 2560
พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

ผู้รับผิดชอบ
งานส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
นักเรียน
งานส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
นักเรียน

3. กิจกรรมตักบาตรวิถีพุทธ

งานส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
นักเรียน
งานส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
นักเรียน
งานส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
นักเรียน
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

4. กิจกรรมวันไหว้ครู

5. กิจกรรมอบรมจริยธรรมประจาสัปดาห์

6. กิจกรรมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก

8. งบประมาณ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕60 แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน
9. ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย)
ผลผลิต (Output)
ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตาบลโนน
ดินแดง เข้าร่วมกิจกรรม
ผลผลิต (Output)
ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล
ตาบลโนนดินแดงเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ และสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เกณฑ์

เครื่องมือ

ร้อยละ 100

แบบประเมิน

ร้อยละ 95

แบบประเมิน

1. โครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ ป้องกันการทุจริต ”

2. หลักการและเหตุผล
ทุจริตเป็นปัญหาสาคัญที่ส่งผลเสียหายต่อชาติบ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แม้กระทั่งค่านิยม
ที่ถูกต้อง ดีงามของสังคมไทยก็ได้รับผลกระทบจนบางส่วนของสังคมไทยมีความคิดว่าการทางานของราชการอาจมี
การทุจริตเกิดขึ้นบ้างก็ไม่เป็นไร และยอมรับได้หากการทางานนั้นจะมีผลงานเกิดขึ้นเป็นประโยชน์แก่ประชาชน
หรือชุมชนบ้าง ค่านิยมเช่นนี้นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสังคมไทย เพราะสื่อให้เห็นได้ว่าการทุจริตกาลังจะได้รับ
การยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาและอาจจะแผ่ขยายครอบคลุมไปทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ในอนาคตอย่าง
รวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหากไม่มีการดาเนินการแก้ไขโดยเร็วแล้ว สังคมไทยจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
และได้รับความเสียหายอย่างมากมาย
การศึกษาเป็นทางออกที่สาคัญ เนื่องด้วยการศึกษานั้นนอกจากจะเป็นกระบวนการสร้างความรู้แล้วยัง
จะทาให้เกิดแนวคิด ค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงาม ในการที่จะดูแลรับผิดชอบตนเอง ชุมชน สังคม และชาติบ้านเมือง
ดังนั้น การที่จะสร้างค่านิยมให้กับสังคมจึงจาเป็นที่ต้องเริ่มในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนที่ผ่าน
กระบวนการศึกษา เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมือง และมีความรักชาติถูกทางที่
จะรักองค์ประกอบต่างๆ ของชาติ บ้านเมือง เช่น คนในชาติ แผ่นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ศิลปวัฒนธรรม สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียน การสอน และกิจกรรมทางการศึกษา
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักในความสาคัญของชาติ คุณค่า คุณประโยชน์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่
สร้างความเป็นชาติ มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์แก้ปัญหาและพัฒนาให้สิ่งเหล่านี้เจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน โดยมีชุมชน
เป็นส่วนร่วม
3.2 นักเรียน เกิดความสานึกที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติและมีความรักชาติ ถูก
ทางที่จะรักองค์ประกอบต่าง ๆ ของชาติ เช่น คนในชาติ แผ่นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม
สถานบันที่สาคัญของชาติ
3.3 ขยายการประสานสัมพันธ์ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ศาสนา ชุมชน ใน
ความร่วมมือดาเนินกิจกรรมตามแนวทางรักชาติถูกทาง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เชิงปริมาณ
เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียน การสอน และกิจกรรมทางการศึกษา ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักในความสาคัญของชาติ คุณค่า คุณประโยชน์ขององค์ประกอบต่าง ๆที่สร้างความ
เป็นชาติ
4.2 เชิงคุณภาพ
โรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดงสามารถจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมทางการศึกษา
เพื่อให้นักเรียนรู้ เข้าใจในการป้องกันการทุจริต

5. พื้นที่การดาเนินการ
โรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 เสนอโครงการ
6.2 ประชุมชี้แจง
6.3 แต่งตั้งคณะทางาน
6.4 ดาเนินงานตามโครงการ
6.5 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
6.6 จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัดและผลลัพธ์
10.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ 100 นักเรียนมีความตระหนักในความมีคุณธรรมจริยธรรม
- ผู้บริหารโรงเรียน และครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการป้องกันการทุจริตได้ดี
10.2 ผลลัพธ์
- ครูมีความรู้เข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. โครงการสร้างความเข้มแข็งกิจการลูกเสือ
2. หลักการและเหตุผล
กิจการลูกเสือเป็นประบวนการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตน
ให้เป็น ผู้มีระเบียบวินัยอันดีงามตามกฎหมายและข้อบังคับของสังคม และมุ่งเน้นให้เยาวชนเป็นผู้นา ตามกฎและ
คาปฏิญาณของลูกเสือ เป็นการพัฒนาเยาวชนให้รู้จักช่วยตนเองพร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นผู้รอบรู้และใฝ่หา
ประสบการณ์ เสริมสร้างศักยภาพในแขนงวิทยาการที่สนใจและมีความถนัดเฉพาะตัวสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นการ
สนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องคุณธรรมนาความรู้และเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชาติบ้านเมืองให้มั่นคงและพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต
โรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดง ได้ตระหนักถึงความสาคัญในคุณภาพของนักเรียนและเยาวชน โดย
จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งร่างกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ช่วย
สร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สาคัญยิ่ง ที่จะช่วยพัฒนา
ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักบาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม มีความรักความ
สามัคคีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงได้จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งกิจการ
ลูกเสือ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกิจการลูกเสือของโรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดง
3.๒ เพื่อให้ลูกเสือได้รับการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งเน้นให้เป็น
ผู้มีระเบียบ มีวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและหมู่คณะ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เชิงปริมาณ
ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดงทุกคน
4.2 เชิงคุณภาพ
ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบ มีวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
และทักษะวิชาการลูกเสือ ตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
5. พื้นที่การดาเนินการ
โรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการ
6.2 ประชุมชี้แจง
6.3 แต่งตั้งคณะทางาน
6.4 ดาเนินงานตามโครงการ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด / หลักสูตรลูกเสือที่เน้นทักษะ
ชีวิต
- โครงการเดินทางไกลลูกเสือสารอง

- โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
6.5 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
6.6 จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา
8. งบประมาณดาเนินการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕60 แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัดและผลลัพธ์
10.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนเทศบาลตาบลโนนดินแดง ได้รับความรู้ มีทักษะ มีจิตอาสา ทางาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะได้ดี
10.2 ผลลัพธ์
- ลูกเสือ เนตรนารี เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน และมีความ
ปรองดองในทุกหมู่เหล่า

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ ว 3
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็ นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้ องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็ นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครองที่มุ่ งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยื นรั ฐจะต้ องให้ความเป็น อิส ระแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่ งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้ องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นจะทาได้ เท่าที่จ าเป็น ตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้ องเป็ นไปเพื่อการคุ้ มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่อง
ที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหาก
พิจารณาจานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปจั จัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไป
แล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่ วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่
คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมาก
กว้า แม้วา่ โอกาสหรือช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่
คนทางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้ องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์ สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่ อต้านการทุจริตของผู้ บริหารด้วยการจัดทาแผนป้องกันการ
ทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลโนนดินแดง 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนดินแดง

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการของเทศบาลตาบลโนนดินแดงมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรเทศบาลตาบลโนนดินแดงได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานของเทศบาลตาบลโนนดินแดง

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้ หลักการการให้รางวัลเป็ นแรงจูงใจให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้ นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตาบลโนนดินแดงได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลาดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กาหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็ นที่มาของกิจกรรมการสร้ างความโปร่ งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การบริ ห ารงานบุคคลด้ านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้

เป็นธรรมและสามารถ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบั ติร าชการที่ผู้ บั งคับ บั ญชาได้ พิจ ารณาไว้ โ ดยเจ้ าหน้ าที่ให้ คาปรึกษาและเสนอความเห็ นเกี่ยวกั บ
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการรวบรวมและเสนอผลการ
พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์
ตามที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เทศบาล
มีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้ บริการสาธารณะแก้ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ
ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่ อราชการเนื่องจากภารกิจมี
มากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหารไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทา
ให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็ นประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กาหนดให้นายกเทศมนตรี มีอานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ
เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กาหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ
นายกเทศมนตรีมีอานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้ แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้ รับแต่งตั้งในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กาหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของ
เทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอานาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมาย กาหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด บุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัด บุรีรัมย์ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้ องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้าง
เงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอานาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้ บริการประชาชนให้ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จานวน 2 ฉบับ
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้ รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม้นอ้ ยกว่า 2 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่..............................
ข้อ 2.2.3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการสาหรับประชาชนที่ มาขอรับ
บริการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในการนี้ เทศบาลตาบลโนนดินแดง โดยกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ ให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว เกิดความประทับใจในการมาขอรับการบริการอย่างทัดเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เน้นการให้บริการประชาชนโดย
คานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชน เป็นหลัก ซึ่งการบริการประชาชน
นั้นสามารถตรวจสอบได้ตามหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ วิธีการที่กระกรวงมหาดไทย
กาหนด โดยเฉพาะงานด้านบริการ ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบการบริการสาธารณะที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ต้องร่วมมือกันปรับปรุงกระบวนการทางาน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด อี ก
ทั้งเพื่อให้ผู้มารับบริการเกิดความประทับใจและความพึงพอใจดังกล่าว รวมถึงกระบวนการลดขั้นตอนในการ
ทางาน ทาให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องาน
บริ การที่มีคุณภาพและมีขั้น ตอนการปฏิบัติงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเกินความจาเป็น จนสามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและสามารถแก้ไ ขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ เทศบาลตาบลโนนดินแดงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนและมีความโปร่งใส ตรวจ
สอบได้
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว สะดวกและถูกต้อง
3.3 สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มารับบริการ รับรู้ปัญหาและสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3.4 มีการปรับ ทัศนคติ วิธีคิด วิธีการปฏิบัติงานโดยคานึงถึงผลลัพธ์ด้านการบริการประชาชน
ด้านต่างๆ
3.5 เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการเกิดความประทับใจในการให้บริการ
4. เป้าหมาย
4.1 ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลาเนาในเขตเทศบาลตาบลโนนดินแดง
4.2 ผู้ประกอบการห้างร้าน/สถานประกอบการ ที่ประกอบกิจการอยู่ในเขตเทศบาลตาบลโนนดินแดง
4.3 ประชาชนที่มีภูมิลาเนานอกเขตเทศบาลตาบลโนนดินแดงที่ประกอบกิจการภายในเขตเทศบาล
ตาบลโนนดินแดง
/.......5. ระยะเวลา.......
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5. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
6. กิจกรรมดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6.2 ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์วิธีการที่กระกรวงมหาดไทยกาหนด
6.3 ทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนการให้บริการประชาชน
6.4 จัดเตรียมที่นั่งสาหรับบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวกสบายอย่า งทัดเทียมกันโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ
6.5 บริการประชาชนตั้งแต่เวลา 08.30 - -16.30 น. โดยไม่หยุดพักเที่ยง
6.6 ในการให้บริการประชาชน ระยะตั้งแต่เข้ามารับบริการ จนแล้วเสร็จ ไม่เกิน 5 นาที/ราย โดย
ไม่เลือกปฏิบัติ
6.7 ให้คาแนะนาประชาชนที่มารับบริการเพิ่มเติม กรณีย์ที่ยื่นและเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารแล้ว ไม่ครบ
เจ้าหน้าที่ต้องการเอกสารเพิ่มเติม
6.8 ให้บริการถ่ายรูปเพื่อใช้ประกอบเอกสารในการขอใบอนุญาต,หนังสือรับรองสถานที่จาหน่าย/
สะสมอาหาร ส าหรั บ ประชาชนที่ ม าขอรั บ บริ ก ารรายใหม่ ฟรี อย่ า งเ ท่ า เที ย มกั น โดยไม่
เลือกปฏิบัติ
7. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ประชาชนทีม่ ารับบริการได้รับการปฏิบัติโดยทัดเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
9.2 ประชาชนในเขตเทศบาลมีความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาล
ตาบลโนนดินแดง
9.3 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ตกหล่น สืบเนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลได้ให้ความ
ร่วมมือในการชาระค่าธรรมเนียม
9.4 รายได้ของเทศบาลตาบลโนนดินแดงเพิ่มมากขึ้น
9.5 ประชาชนที่มารับบริการเกิดความประทับใจในการให้บริการ
9.6 ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว สะดวกถูกต้องโดยทัดเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลโนนดินแดง

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้ าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้ านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น
ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้ เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจ และขอบข่ ายของความรั บผิ ดชอบที่จะมอบหมายให้ ผู้ใต้ บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็ นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงาน
ต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่ อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้ องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตาบลโนนดินแดง ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งฯ
6.3 สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนส่วนราชการ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่................
ข้อ 2.4.2
1. ชื่อโครงการ โครงการศูนย์เรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ระบบสุ ข ภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องสั ง คมไทยเป็ น ระบบสุ ข ภาพเชิ ง รุ ก ที่ มุ่ ง การสร้ า งสุ ข ภาพดี ข อง
ประชาชน โดยสังคมทุกส่วนและทุกระดับมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการสร้างและจัดการสุขภาพโดยมีการ
เรียนรู้และใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน เพื่อให้สังคมไทยดารงอยู่อย่างพึ่งตนเองได้และมี สุขภาวะอันนาไปสู่การ
พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นเมืองไทยแข็งแรงโดยจะต้องมีดุลยภาพทั้ง 3 ด้าน คือ เป็นระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ
มีภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และเป็นระบบสุขภาพที่เอื้ออาทรพึ่งพาเกื้อกูลกันได้
ในปัจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ส่งผลให้โรคภัยต่ างๆเข้ามาเบียดเบียนใน
ชีวิตเพิ่มขึ้น กลยุทธ์การพัฒนาสุขภาพที่แข็งแรง เป็นแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมสุขภาพและโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ
ของประเทศ ซึ่งเป็นการบูรณาการกิจกรรมต่า งๆ ของงานสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ การออกกาลังกาย
อาหารปลอดภัย การพัฒนาด้านอารมณ์ การป้องกันและควบคุมโรค และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้น
ในระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน
ศูนย์การเรียนรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เป็นเครื่องมือในการสร้างแนวคิด
และมุมมองใหม่ที่ไม่ใช่รูปแบบของห้องเรียน แต่เน้นการเป็นศูนย์เรียนรู้แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาวะ การป้องกันและดูแลควบคุมโรคในปัจจุบัน เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง เป็นต้น เพื่อให้อสม. นาความรู้ที่ได้รับและประสบการณ์ไปถ่ ายทอดให้กับสมาชิกในครอบครัว
และชุมชน ในพื้นที่ บนพื้นฐานทางทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และเครือข่าย
ที่มีอยู่ในชุมชน และเพื่อสร้างศักยภาพให้กับ อสม.และเครือข่ายต่างๆในชุมชนได้เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนางาน
ด้านสุ ขภาพที่เป็ น ปั ญหาของชุมชนอย่ างแท้จริง ศูนย์การเรียนรู้จะเป็นศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมดูแลโรคต่างๆ โดยการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ
วาระให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนในแต่ละพื้นที่ และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน
พร้อมทั้งจัดให้มีการยกย่องเชิญชูเกียรติ อสม. ในเขตเทศบาลตาบลโนนดินแดง ที่มีการ
ดาเนินงานดีเด่น เข้าประกวดคัดเลือกเป็น อสม. ดีเด่น สาขาที่ 1 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
สาขาที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพ สาขาที่ 3 สุขภาพจิตในชุมชน สาขาที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน สาขาที่ 5 การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
สาขาที่ 6 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สาขาที่ 7 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ สาขาที่ 8 การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน สาขาที่ 9 การจัดการสุขภาพชุมชน สาขาที่ 10 นมแม่ สายใยรักแห่ง
ครอบครัว อย่างน้อยปีละ 1 สาขา

3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และแนวทางในการป้องกันและดูแลรักษา
โรคต่างๆ
2. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง มีสุขภาวะที่สมบูรณ์แข็งแรง มีทักษะ
ในการดูแลตนเอง และมีส่วนร่วมในการจัดปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาแต่ละชุมชนร่วมกัน
4. เพื่อลดอัตราการป่วย อัตราการตาย จากโรคติดต่อที่เป็นปัญหาของพื้นที่ได้แก่
ไข้เลือดออก วัณโรค เอดส์ ฯลฯ
5. เพื่อลดอัตราการป่วย อัตราการตาย ภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาของพื้นที่
ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ ฯลฯ
6. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ อสม. ที่มีการดาเนินการดีเด่น
7. เพื่อติดตามการดาเนินงานของ อสม.

4. เป้าหมาย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านทั้ง 12 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 185 คน

5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง

6. วิธีดาเนินการ
1. รวบรวมข้อมูล
2. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินงาน
3. ประชุมชี้แจงนโยบายและมอบหมายภารกิจแก่เครือข่ายสุขภาพ
4. วางแผนการจัดกิจกรรมโครงการ/ประสานแผน/ระดมทรัพยากร
5. ดาเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรม
6. ดาเนินการอบรม อสม. และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ จานวน 185 คน
7. คัดเลือก อสม. ดีเด่น ตามสาขาต่างๆ อย่างน้อย 1 สาขา
8. สรุปประเมินผลกิจกรรม

7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดาเนินการ
60,000 บาท

9. ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลโนนดินแดง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. อสม. ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน
๒. อสม. มีการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างมีมาตรฐาน
3. ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. มีกิจกรรมควบคุมโรคติดต่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โรคติดต่อลดลงหรือไม่เกิดขึ้น
5. เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยได้รับการดูแล จาก อสม. ดีขึ้น
6. อสม. ได้รับการยกยองเชิดชูเกียรติ ที่มีการดาเนินการดีเด่น ตามสาขาต่างๆ อย่างน้อง 1 สาขา
7. อสม. ร่วมกันทางาน เป็นทีมได้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีใน
การประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็ นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่ วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่ างๆ ที่
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่ วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์ กร ของผู้ บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่ อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลตาบลโนนดินแดง จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กาหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น
เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์ กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้พนักงานทุกคนนาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่ วนราชการ ระหว่างผู้รับการประเมินกับผู้ประเมิน
ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของพนักงานทุกคนเก็บไว้ที่งานการเจ้าหน้าที่
6.3 พนักงานทุกคนปฏิบัติราชการตามข้อตกลง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่
2.5.2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลโนนดินแดง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลโนนดินแดง เนื่องจากเห็น
ความสาคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสาคัญช่วยให้การดาเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาลตาบลโนน
ดินแดง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานที่
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก
(ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อาเภอ) แล้ว เทศบาลตาบลโนนดินแดง ยังให้ความสาคัญกับการตรวจสอบภายใน
ด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทาหน้าที่ ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน
และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้ความร่วมมือกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ใน
การตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจาปี ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คา
ชี้แจงรายละเอียดของการดาเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้
หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจาก
วันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อ
ทักท้วง ก็จะ ดาเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่
ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดาเนินการทางวินัย ฝ่าย
นิติการและดาเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
โดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสานักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่เพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลหนองสรวง เพื่อ
ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
6.2 ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกาหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เทศบาลตาบลโนนดินแดง มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต
10.2 เทศบาลตาบลโนนดินแดง มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่
2.5.3
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของ เทศบาลตาบลโนนดินแดง ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้
เทศบาลโนนดินแดง จึงได้จัดทา มาตรการการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลโนนดินแดง ว่าปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน
และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ข้าราชการ และเป็นการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทาการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา
พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลตาบลโนนดินแดง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และ
ตระหนักถึงความสาคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม
4. เป้าหมาย
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบ

ความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
โดยมิชอบ
6.3 กาหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดาเนินการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจ
และลูกจ้างของเทศบาลตาบลโนนดินแดง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสาคัญของภัย
ของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
10.2 การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่
3.2.1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป และใช้
แผนพัฒ นาท้องถิ่น สี่ ปี เป็ น กรอบในการจั ดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติ ม
งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้ น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้นาเสนอปัญหาความต้องการในการที่จะพัฒนาชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
3.3 เพื่อสามารถนาประเด็นหลักของการพัฒนาเทศบาล มาจัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี
3.4 เพื่อให้แผนพัฒนาสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
และนโยบายต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และประชาชนในเขต
เทศบาล
5. พื้นที่ดําเนินการ
ชุมชนในเขตเทศบาล 12 ชุมชน
6. วิธีดําเนินการ
จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการในการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อเสนอ
ผู้บริหารทราบและดาเนินการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ตามระเบียบต่อไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 20,000 บาท

9. ผู้รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชน 12 ชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
10.2 ประชาชนได้นาเสนอปัญหาความต้องการในการที่จะพัฒนาชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
10.3 สามารถนาประเด็นหลักของการพัฒนาเทศบาล มาจัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี
10.4 มีแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
และนโยบายต่าง ๆ ที่กาหนดไว้

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่
3.3.1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งการมีส่วนร่วม
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 และหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่สุ ด ที่ มท
0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา
ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นส่วนหนึ่งมาจากผู้แทนประชาคมท้องถิ่น โดยมีหน้าที่ในการร่วม
จัดทาร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทาร่างแผนพัฒนาของ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลโนนดินแดงจึงเห็นความสาคัญของตัวแทน
จากชุ ม ชนซึ่ ง จะต้ อ งเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าแผนพั ฒ นา และการจั ด ท างบประมาณประจ าปี เ พื่ อ
ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อแต่งตัง้ ประชาชนจากชุมชนเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลโนนดินแดง
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจาทาโครงการ
3.3 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบล
โนนดินแดง
3.4 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการตามโครงการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนประชาชนชุมชนละ 1 คน จากการคัดเลือกของประชาชนในชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดําเนินการ
แต่งตั้งตัวแทนจากชุมชนเพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลโนนดินแดง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลโนนดินแดงครบตามโครงสร้างที่กาหนด
10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจาทาโครงการ
10.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบล
โนนดินแดง
10.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามโครงการ

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่
3.3.3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการประชาชนร่วมใจตรวจสอบความโปร่งใสของเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 และหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่สุ ด ที่ มท
0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่วนหนึ่งมาจาก
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น โดยมีห น้าที่ในการร่ว มกันกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลโนนดินแดงจึงเห็นความสาคัญของตัวแทน
จากชุมชนซึ่งจะต้องเข้ามามีส่ วนร่ วมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา เพื่อตรวจสอบการดาเนิน
โครงการต่างๆ และการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างสูงสุด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อแต่งตั้งประชาชนจากชุมชนเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลโนนดินดง
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามประเมินผลโครงการ
3.3 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในปรับปรุงแก้ไขโครงการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนประชาชนชุมชนละ 1 คน จากการคัดเลือกของประชาชนในชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดําเนินการ
แต่งตั้งตัวแทนจากชุมชนเพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
โนนดินแดง

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโนนดินดงครบตาโครงสร้างที่
กาหนด
10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามประเมินผลโครงการ
10.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในปรับปรุงแก้ไขโครงการ

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่
4.4.1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การเผ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตาแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือ
ว่ามีการกระทาคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งนี้ เพื่อให้การ บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทาให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตาบลโนนดินแดง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
6.3 เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตผ่านช่องทางการจัดเวที
ประชาคม บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลโนนดินแดง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชัน
ได้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันใน
ระดับเทศบาล
10.3 มีช่องทางในการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตผ่านช่อง
ทางการจัดเวทีประชาคม บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลโนนดินแดง

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่
4.4.2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กาหนดให้เทศบาล มี
ภารกิจหน้าที่ที่ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึง
ถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสานึกค่านิยม
การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติ ซึง่ เทศบาลตาบลโนนดินแดง มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ ที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จาเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนา
ท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจาเป็น โดยเฉพาะ
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึง
ภาค ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลตาบลโนนดินแดง ในการร่วมคิด ร่วม
พิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วม รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น
เทศบาลตาบล โนนดินแดง พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็น จึงได้จัดทามาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนา เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของ
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มี ความเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
3.1. เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
3.2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3.3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตาบลโนนดินแดง
4. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลโนนดินแดง เข้า
มามีส่วนร่วมในการเป็น เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลตาบลโนนดินแดง
5. สถานที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นทีเ่ ทศบาลตาบลโนนดินแดง

6. วิธีดําเนินงาน
6.1 แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการ ทุจริตเทศบาลตาบลโนนดินแดง
6.2 จัดทาฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง
โดยการ ลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
6.3 เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลตาบลโนนดิน
แดง ในการร่วมคิด ร่วม พิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
ทุจริต
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
6.5 ทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลตาบลโนนดินแดง กับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑–25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ทาให้เกิดแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
10.2 ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
10.3 ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตาบลหนองสรวง

โครงการ “จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” เทศบาลตาบลโนนดินแดง
อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
-------------------------1. ชื่อโครงการ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติภายใต้บังคับ
มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยที่กาหนดไว้
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) - (8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนดตามบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายดั ง กล่ า ว และตามประกาศของ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้
กาหนดไว้ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง จะต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมู ลข่าวสาร
อย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
เพื่อให้การดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ เทศบาล
ตาบลโนนดินแดง จึงจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขึ้น เป็นช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลโนนดินแดงได้ทุกขั้นตอน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการได้
3.2 เพื่อเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดู
3.3 เพื่อให้การดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4. กลุ่มเป้าหมาย
4.1 หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
4.2 ประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
5. สถานที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลโนนดินแดง ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดิน
แดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260 โทรศัพท์ 0 4460 6253 โทรสาร 0 4460 6252 และ เว็บไซต์
www.nondindaengcity.com / Facebook เทศบาลตาบลโนนดินแดงแฟนเพจ
6. วิธีดาเนินงาน
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลโนนดินแดงและเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบงานข้อมูล
ข่าวสาร ดังนี้ เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลโนนดินแดง ประกอบด้วย
1. นายศราวุธ บุบผารัตน์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
2. นางสาวกาญจนา สวายพล ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นายไชยา คงทรัพย์
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
4. นางสาววิจิตรา น้อยนาง
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-2ให้มีหน้าที่ ดังนี้
1. ตรวจสอบงานเอกสารเผยแพร่ หนังสือ วารสารต่างๆ ในศูนย์ฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน
2. ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
3. กากับ ควบคุม ดูแล ให้คาแนะนา และประสานงานเกี่ยวกับการดาเนินงาน ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
4. ให้บริการประชาชนในการติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลโนนดินแดง โดยผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชา
ของเทศบาลตาบลโนนดินแดง หากมีอุปสรรคหรือปัญหาให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
เพื่อดาเนินการ แก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
- 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
10.2 หน่วยงานของรัฐและประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร
10.3 สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามความต้องการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
11. ผู้เสนอโครงการ
(ลงชื่อ)..................................................................ผู้เสนอโครงการ

โครงการ เผยแพร่ข่าวสารตามมาตรฐานความโปร่งใส
เทศบาลตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
-------------------------1. ชื่อโครงการ เผยแพร่ข่าวสารตามมาตรฐานความโปร่งใส
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 บัญญัติภายใต้บังคับ มาตรา
14 และมาตรา 15 หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้องจัดให้ มีข้อมูล ข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้
ประชาชนเข้ า ตรวจดู ไ ด้ ทั้ ง นี้ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการก าหนด และประกาศของ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและ
ตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9
วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้ง นี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
นั้น
เทศบาลตาบลโนนดินแดง ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการบริหารงานตามมาตรฐานความโปร่งใสและ
ตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ โดยจะเป็น
แบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และ
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงาน ให้บรรลุเจตนารมณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศชาติและประชาชน และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมทั้งตอบสนอง และอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตาบลโนนดินแดง จึงดาเนินการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง
รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฏข้อบังคับที่กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุให้ประชาชนตรวจดู
3.2 เพื่อการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนที่สะดวก สามารถตรวจสอบได้
3.3 เพื่อให้การดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4. กลุ่มเป้าหมาย
-หน่วยงานทั่วไป และประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
5. สถานที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลโนนดินแดง ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดิน
แดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260 โทรศัพท์ 0 4460 6253 โทรสาร 0 4460 6252 และ เว็บไซต์
www.nondindaengcity.com / Facebook เทศบาลตาบลโนนดินแดงแฟนเพจ

6. วิธีดาเนินงาน
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ผ่านทางเว็บไซต์ www.nondindaengcity.com / Facebook เทศบาลตาบลโนนดินแดงแฟนเพจ
หอกระจายข่าวระบบเสียงไร้สายของเทศบาลฯ ปิดประกาศ ณ สานักงานเทศบาลฯ จัดเอกสารไว้ที่ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
- 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ประชาชนได้รับทราบการประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ
10.2 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกหลากหลายช่องทาง
10.3 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ การรับรู้ การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง
11. ผู้เสนอโครงการ

โครงการ “จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์”
เทศบาลตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
-------------------------1. ชื่อโครงการ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์เทศบาลตาบลโนนดินแดง
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้
กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์
ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิด ความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มี
การปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ สม่าเสมอ
เพือ่ ประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลการดาเนินการของเทศบาลตาบลโนนดินแดง จึงได้จัดตั้งศูนย์
รับเรื่องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ เพื่อเป็น ช่องทางให้ ประชาชนสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวกและ
เหมาะสม รวมถึงการแจ้งเบาะแสการทุจริตด้านต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน / กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน มีวิธีการที่
สามารถทาได้โดยง่าย มีความสะดวกและเหมาะสม
3.2 เพื่อให้มรี ะบบการแก้ไขข้อร้องเรียน การติดตาม การรายงานผลการดาเนินการข้อร้องเรียน
3.3 เพื่อให้ประชาชนมีบทบาทและการมีส่วนร่วมในอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
5. สถานที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลโนนดินแดง ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดิน
แดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260 โทรศัพท์ 0 4460 6253 โทรสาร 0 4460 6252 และ เว็บไซต์
www.nondindaengcity.com / Facebook เทศบาลตาบลโนนดินแดงแฟนเพจ ตู้แสดงความคิดเห็น
6. วิธีดาเนินงาน
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ แต่งตั้งคณะกรรมการประจาศูนย์และเจ้าหน้าที่
ประจาศูนย์ โดยปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ติดตามและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน รายงานสรุปผลให้ผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ รับทราบผลการดาเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่อง
ร้องเรียน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
- 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลโนนดินแดง

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 มีการแก้ไชปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการ
10.3 สามารถตอบสนองข้อร้องเรียนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
11. ผู้เสนอโครงการ
(ลงชื่อ)..................................................................ผู้เสนอโครงการ

ข้อ 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ยการกํ า หนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
พ.ศ. 2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลโนนดินแดงจึงได้มีการจัดทํา
และรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจําทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรกรของเทศบาลตําบลโนนดินแดง
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีตําบลโนนดินแดงทราบ
ตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามกําหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตําบลโนนดินแดง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตําบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพื่จัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้ บริหาร พรอมจัดส่งรายงานให้ผู้
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรูความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตําบลโนนดินแดง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ยการกํ า หนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
พ.ศ. 2544 กําหนดให้เทศบาลตําบลโนนดินแดงในฐานะหน่ วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็ นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนิน
กิ จ กรรม หรื อ โครงการต่ า งๆ ของหน่ ว ยรั บ ตรวจ และรายงานการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในต่ อ
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ผู้ กํ า กั บ ดู แ ลอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ จากวั น สิ้ น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะ
บรรลุ วัตถุประสงค์ของการวบคุมภายในด้ านประสิทธิผลและประสิ ทธิ ภ าพของการดําเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษารัพย์ สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัดวางระบบควบคุ มภายใน เพื่อนําความ
เสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลด
ความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้
กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับ
ดูแลภายในเวลาที่กําหนด
3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการของเทศบาลตําบลโนนดินแดง
5. พื้นที่ดาเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลโนนดินแดง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลโนนดินแดง (ระดับ
องค์กร) จัดส่ งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี
6.2 หั ว หน้ าส่ ว นราชการของเทศบาลตําบลโนนดินแดง นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)
6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตําบลโนนดินแดง รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในเทศบาลตําบลโนนดินแดง

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลโนนดินแดง ประชุมพิจารณา
และประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือ
จะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป
6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ส่วนราชการที่รับผิ ดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่ อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้
กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด

ข้อ 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ าย
บริหาร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริหาร เป็นกลไก
สําคัญที่ใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็ นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความรียบ
ร้อยและถูกต้อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้เทศบาลมีการทํางานแบบมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในในเทศบาลและลดการ
ทุจริตเทศบาลตําบลโนนดินแดง จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดย
ให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่ งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนดินแดง จํานวน 12 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตําบลโนนดินแดง
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดทําคูม่ ือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่ างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนดินแดง
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักปลัด เทศบาลตําบลโนนดินแดง
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่ าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะกาหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้ อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
เทศบาลตาบลโนนดินแดง จึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลโนนดินแดงเป็นไปอย่างโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่ งตั้ง
การโอน ย้าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่มีการดาเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่ งตั้งเทศบาลตาบลโนนดินแดงได้ดาเนินการ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จ.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลโนนดินแดง
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.ท.จ.บุรีรัมย์) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการบรรจุแต่งตั้ง เทศบาลตาบลโนนดินแดงจะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่
เทศบาลตาบลโนนดินแดงรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.ท.จ.บุรีรัมย์)

การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ /การเลื่อนตาแหน่ง
เทศบาลตาบลโนนดินแดงได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่าง
เคร่งครัด
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบด้วยวาจา หรือการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/
เลื่อนตาแหน่ง
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จ.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่ บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ /
การเลื่อนตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้ อสงสัยหรือโต้ แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดาเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.ท.จ.บุรีรัมย์) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการเลื่อนระดับ /การเลื่อนตาแหน่ง เทศบาลตาบลโนนดินแดงจะออกคาสั่งแต่งตั้ง
ได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลตาบลโนนดินแดงรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.ท.จ.
บุรีรัมย์)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่เทศบาลตาบลโนนดินแดงได้ดาเนินการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย
การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม
- นายกเทศมนตรีตาบลโนนดินแดงออกคาสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ของ
เทศบาลตาบลโนนดินแดง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่ างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบาย
ผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้

ข้อ 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ าย
บริหาร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริหาร เป็นกลไก
สําคัญที่ใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็ นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความรียบ
ร้อยและถูกต้อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้เทศบาลมีการทํางานแบบมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในในเทศบาลและลดการ
ทุจริตเทศบาลตําบลโนนดินแดง จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดย
ให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่ งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนดินแดง จํานวน 12 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโนนดินแดง
6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 จัดทําคูม่ ือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่ างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนดินแดง
7. ระยะเวลาดําเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักปลัด เทศบาลตําบลโนนดินแดง
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

