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ค ำน ำ 

 
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน  นับเป็นปัญหาที่รุนแรง

และมีแนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
มากขึ้นทุกปี เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการดำเนินการ
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผล
สัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึก ค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภาครัฐ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้องค์กรปราศจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ จากปัญหาดังกล่าว  เทศบาลตำบลโนนดินแดง 
อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้โดยเห็นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มี
ความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ มีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและเสมอภาค ทำให้การ
บริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการ  

ดังนั ้น  เทศบาลตำบลโนนดินแดง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี 
(พ.ศ.2566 – 2570) ขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รวมถึงให้
สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป 
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สารบัญ 
                                     เรื่อง                                                       หน้า  
 
ส่วนที ่1 บทนำ  
  องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร                      1  
- หลักการและเหตุผล                                                              2  
- วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน                                                3  
- เป้าหมาย                                                                          4  
- ประโยชน์ของการจัดทำแผน               4  

ส่วนที ่2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
           องค์ประกอบ ประกอบด้วย                                       

 -     โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ       5   
                 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) แยกตามมิติ  

ส่วนที ่3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ              13    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 ส่วนที ่๑ บทนำ 
 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค ์
เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการ
ทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  
ได้แก่ การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้ว การกระจายอำนาจ 
มีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทำให้มีแนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่ 
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด 

คุณธรรมจริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน 

การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  

        สาเหตุและปัจจัยท่ีนำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยมทำ 
ให้คนปจัจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น  
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้  

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่อง  
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ของธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  
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5) การไม่รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น  
ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ  
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์  
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่
ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำ
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  

2. หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ 
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่งคงของชาติ เป็น
ปัญหาลำดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฎข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองสว่น
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency International – TI) พบว่า
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 – 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 
2558 อยู ่อันดับที่ 36 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 
2558 ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการ
คอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  

แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม 
การป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่
ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคม
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมอง 
 



 

 

-3- 
 
ว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือ
กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่
สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม 
จากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื ่อให้ประชาชนมีศักดิ ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติด้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู ้ก ารทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการมีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานแบ่ง
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index  

: CPI)  

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการขบัเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล 
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่
มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู ่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปา้หมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน  

1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  

2) เพ่ือยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย 
การเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  

3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  
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4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ  
(people’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครื่องข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย  

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในกาตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต 
และประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน  

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจำวัน  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ 
พลเมืองที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ 
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน 
การกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน
เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 



 

 

ส่วนที่  2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1. การสร้าง
วัฒนธรรม
สุจริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      1.1.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหน้าที่และการประพฤติ
ตนตามประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
      
       
 

 
 
 
 
 
 
1. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากร 
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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20,000 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
สำนักปลัด 
เทศบาล 
 
 
 
สำนักปลัด 
เทศบาล 
 
 
 
 
 
 

 

  -5- 



 

 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

        1.1.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและ
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการ
ต่อต้านการทุจริต 
 
 
1.2 การสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 
       1.2.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
และการต่อต้านการทุจริต 
1.3 การสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
      1..3.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
และการต่อต้านการทุจริต 
      

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 
เทศบาลตำบลโนนดินแดง 
 
 
 
 
1. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
1.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 

 50,000 
 
 
 
 
 

 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 

 

 50,000 
 
 
 
 
 

 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 

สำนักปลัด 
เทศบาล 
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัด 
เทศบาล 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
 

 รวม จำนวน   5  โครงการ 75,000  75,000 75,000 75,000 75,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการ
บริหารงานและการดำเนินงาน 
 
     2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 
2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
     2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ใน
การปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 
 
     2.2.2 การจัดทำมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

 
 
1. โครงการ : มาตรการปรับปรุงและ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
1. โครงการ : มาตรการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตาม
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
เทศบาลตำบลโนนดินแดง 
 
 
1. โครงการ : มาตรการแสดง
เจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรม
มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
เทศบาลตำบลโนนดินแดงด้วยการ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
1. โครงการ : มาตรการ No Gift 
Policy  
2. โครงการ : กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน ค่าจ้างประจำและ
ค่าตอบแทน” 

 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

 
 
สำนักปลัด 
เทศบาล 
 
สำนักปลัด 
เทศบาล 
 
 
 
 
สำนักปลัด 
เทศบาล 
 
 
 
 
สำนักปลัด 
เทศบาล 
 
สำนักปลัด 
เทศบาล 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
        2.2.3 การจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 
 
2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจใน
การปฏิบัติงาน 
      2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่าง
บุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมี
คุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วย
ความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 
 
 

3. โครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี” 
4. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
5. โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
1. โครงการ : มาตรการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 
 
1. โครงการ : กิจกรรม “การจัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลโนนดินแดง” 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
 
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 
 
สำนักปลัด 
เทศบาล 
 
 
 
สำนักปลัด 
เทศบาล 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          2.3.2 มีการจัดทำแผนภูมิ
ขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและ
ระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับ
การบริการประชาชน รายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย  
ณ ที่ทำการ และในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
          2.3.3 มีการกระจายอำนาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการ
ดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
ประชาชน 
 

1. โครงการจัดทำมาตรฐานการ
ให้บริการประชาชน  
 
 
 
 
 
 
1. โครงการ : มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายงานของเทศบาลตำบล 
โนนดินแดง 
2. โครงการ : มาตรการกระจาย
อำนาจของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัด 
เทศบาล 
 
สำนักปลัด 
เทศบาล 
 

 รวม จำนวน  13 โครงการ 0 0 0 0 0  
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      มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

3. การส่งเสริม
และการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
       3.1.1 การมีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนา การจัดทำ
งบประมาณ        
   
 
      3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
และการประเมินผลการปฏิบัติสำนัก
ปลัด เทศบาล 
 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 
      3.2.1 มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นขอบประชาชนในการ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
        

 
 
 
1. โครงการจัดเวทีประชาคม 
 
2. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารกิจการ
ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
1. โครงการ : กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลโนนดินแดง 
 
 
 
1. โครงการ : มาตรการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

 
 
 

10,000 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 

10,000 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 

10,000 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 

10,000 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 

10,000 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 
 
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 
 
 
 
 
สำนักปลัด 
เทศบาล 
 
 
 

 

-10- 



 

 

 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

        3.2.2 มีระบบและช่องทางให้
ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/
ร้องทุกข์ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 
       3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการ
ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ 
3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
       3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่าย
ภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการ
ป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการ
ทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. โครงการ : กิจกรรมส่งเสริม
ชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัด 
เทศบาล 

 

 รวม จำนวน  5 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4. การยก 
ระดับกลไกการ
ตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และ 
การบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
      4.1.1 มีการจัดทำและรายงาน
การจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 
      4.1.2 มีการจัดทำและรายงาน
การจัดทำระบบควบคุมภายใน 
      4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 
4.2 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
      4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 

 
 
 
1. โครงการจัดทำแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำปี 
1. โครงการกิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
1. โครงการมาตรการบริหาร
จัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
เทศบาลตำบลโนนดินแดง 
 
 
1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
กฎ ระเบยีบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

0 
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หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
 
 
 
สำนักปลัด 
เทศบาล 

 รวม จำนวน 4 โครงการ 0 0 0 0 0  
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

***************** 
มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
          1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
               1.1.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ และการ
ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับ 
บุคลากร องคก์รปกครองสวนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ 
หลักเกณฑ์ตางๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้า 
ที่การดําเนินการ อยา่งเครง่ครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจํามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ  
ประสบการณ ์หรือ ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม จงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่นกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และทําให้การแกไ้ขปัญหาของประชาชนหรือ การพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ดังนั้น เพ่ือให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
รวมทั้งเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความเขา้ใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองคก์รปกครองสวนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก 
สภาทอ้งถิ่น จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน สําหรับ 
บุคลากรองคก์รปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย ที่เก่ียวของในการบริหารงานองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้ 
เกี่ยวกับ กฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

3) เพื่อให้องคก์รปกครองสวนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ในการปฏิบัติงานอย่างเครง่ครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนไดส้่วน 
เสีย  
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง จำนวน 100 คน 

5.วิธีการดำเนินการ 
 1)จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2)ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดเตรียมการดำเนินโครงการ 
 3)กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 4)จัดทำเอกสารส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5)อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
 6)ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 7)รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

20,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนดินแดง 
10. ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลผลิต 
1) มีการจัดอบรมความรู้ดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิก 

สภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 
2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็น 

แนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ทําแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
ผลลัพธ์ 
เทศบาลตำบลโนนดินแดง มีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่างเครง่ครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน 
ไดส้่วนเสีย (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
    ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลตำบลโนนดินแดง จำเป็นต้องดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรเทศบาลตำบลโนนดินแดง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
เทศบาลตำบลโนนดินแดง ให้แก่ บุคลากรเทศบาลตำบลโนนดินแดง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้
การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้บุคลากร คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ให้มีความพร้อมในองค์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
  3. เพื ่อให้เทศบาลตำบลโนนดินแดง บริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที ่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากร คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

5. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดทำโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดำเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร  
  2. กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับบุคลากร คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
  3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร 
คณะผู ้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ผ่านช่องทางที ่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื ่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น  
  4. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
  5. รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้เงินงบประมาณ 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลตำบลโนนดินแดง 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
           ผลผลิต 
         1. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ
บุคลากร คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายไตรมาส) 
           2. บุคลากร คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที ่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยแบบทดสอบ/แบบ
ประเมินผล) 
          ผลลัพธ์ 
          เทศบาลตำบลโนนดินแดง มีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 

1.1.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง 
     เทศบาลตำบลโนนดินแดง  

๒.  หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กำหนดมาตรฐาน     

ทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี วัตถุประสงค์
เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ยึดถือเป็น หลักการและ
แนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน ได้แก่  

๑) พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมี ความ 
รับผิดชอบ  

๒) พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ  
๓) พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ  

ประชาชนเป็นหลัก  
๔) พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
๕) พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้มีประกาศ เรื่อง  
กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ กำหนดให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่ดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้  

๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
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๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
๔) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ 
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลโนนดินแดงเล็งเห็นความสำคัญว่าบุคลากรของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์  
บำรุงสุข   และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น 

ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติ  
ปฏิบัติของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่ง   เพ่ือ
คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม
นำมาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของ ประเทศชาติ     
เพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ เทศบาลตำบลโนนดินแดงจึงได้จัดทำโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  ขึ้น   

๓. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโนนดินแดง ได้ตระหนักถึงการสร้าง 

เสริมคุณธรรมและจริยธรรม สร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับ
การให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของประชาชนผู้รับบริการ  

๒. เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโนนดินแดงได้รับการพัฒนา 
ทางจิตใจ สร้างจิตสำนึกรักองค์กร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ ของ
ศีลธรรมและจริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ตาม
บทบาทและภารกิจ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  

3. เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโนนดินแดง นำหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินงานขององค์กร โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน 

๔.  กลุ่มเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ – ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมในภาคทฤษฎี ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล  

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง  จำนวน  10๐  คน 
   - ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมในภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ  

และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง  จำนวน  10๐  คน 
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เชิงคุณภาพ – ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา และนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างเหมาะสม  

๕.  วิธีการดำเนินงานโครงการ 
๑.  เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 

  ๒.  ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย   
  ๓.  ดำเนินการตามโครงการ 
  ๔.  ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรมและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ  
  ๑. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น
ตลอดปีงบประมาณ  2566 - 2570 
  ๒. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีการบรรยาย การฝึกปฏิบัติธรรม และกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ตลอดปีงบประมาณ  2566 – 2570 
๗.  สถานที่ดำเนินการ 
  1. บำเพ็ญประโยชน์ในพื้นท่ีตำบลโนนดินแดง  อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
  2. กิจกรรมบรรยาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์   

๘. งบประมาณ 
  เบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 – 2570 จำนวน 50,000 
บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโนนดินแดง ได้รับความรู้           

ความเข้าใจ ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและสามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและ  ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสม 

๒. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโนนดินแดง  ที่เข้าร่วม 
โครงการ  ได้รับการพัฒนาจิตใจและมีการพัฒนาตนเอง  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความสำนึกต่อหน้าที่และ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม  รู้จักการเสียสละการช่วยเหลือแบ่งปันเสริมสร้างสังคมแห่งความดี  มี
คุณธรรม  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

๑1.  การประเมินผลโครงการ 
  ประเมินผลโดยการใช้แบบสอบถาม และหรือ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (QR code) 

     1.2.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
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2. หลักการและเหตุผล 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

ดังนั้น เทศบาลตำบลโนนดินแดง จึงได้กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ 
ต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลโนนดินแดง มีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต 
สอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระทำการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอดทุจริต
ในที่สุด 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานจ้าง 
  2. เพื่อให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาล
ตำบลโนนดินแดง 

5. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดทำโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 
  2. ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือกำหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
  3. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต  
  4. นำข้อมูลที ่ได้มาจัดทำเป็นสื ่อเสริมสร้างองค์ความรู ้ตามรูปแบบที่กำหนด (เช่น แผนพับ 
จดหมายข่าว วีดีทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
  5. ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่กำหนด 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้เงินงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนดินแดง 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต  
  1. มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต จำนวนอย่างน้อย 5 เรื่องข้ึนไป 
  2. คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มี
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 
  ผลลัพธ์ 
  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  เฝ้าระวัง
การทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 

1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
      1..3.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรมสอนใจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนดินแดง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นภารกิจหน้าที่สำคัญส่วนหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องจัด 
กิจกรรม สนับสนุนส่งเสริม ให้การดำเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  
2546 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานของพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ 
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมใน การ 
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
  ในปัจจุบันการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม เด็กปฐมวัยมีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าในด้าน ร่างกาย  
อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และจริยธรรม ปัจจัยสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่เหมาะสม สามารถ 
ปรับเปลี่ยนลักษณะการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของสมองมนุษย์ได้การพัฒนาเด็ก ปฐมวัยเป็น 
ช่วงเวลาที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในการพัฒนาสมองอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับขั้น การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ให้ 
เด็กพัฒนาทุกด้านอย่างองค์รวม และเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพนั้นต้องจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดพัฒนาการแต่ละ
ด้านไปพร้อมๆกัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก ปฐมวัยเป็นแนวทางของสังคมใน
การเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับการ พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งการพัฒนา
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และในทางสังคมของ เด็กอันจะนำไปสู่การสร้างวินัยและวัฒนธรรมการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ที่สำคัญในการสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม 
เป็นการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืนและป้องกัน ปัญหาสังคมในระยะยาว 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนดินแดง กองการศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม เทศบาลตำบลโนนดินแดง ได้ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
โดยเฉพาะการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมให้เด็กตามธรรมชาติ พัฒนาเต็ม 
ตามศักยภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จึงได้กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรมสอนใจของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนดินแดงขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และ พัฒนาเด็กให้เติบโตมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่าง 
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ระหว่างบุคคล เป็นคนดี เก่ง และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ดีของเด็กใน 
อนาคต 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ 
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือ 

รักษาประโยชน์ส่วนรวม 
4. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนดินแดง จำนวน 50 คน 
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ 

ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

5.1 ครูเป็นผู้ดำเนินการเล่านิทานคุณธรรมสอนใจในกับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
5.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม 

6. พื้นที่ดำเนินการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่มีงบประมาณ 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
       5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนดินแดง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลโนนดินแดง 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก 

รูปแบบ 
 

2. การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
    2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมี
โอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  
  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลโนนดินแดงจึงได้
มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
  2. เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสำหรับประชาชน 
  3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
  4. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตำบลโนนดินแดง 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

5. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือดำเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
  2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
  3. จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
  4. จัดทำสื ่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
รวมทั้งมีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปจัจุบัน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
  5. จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโนนดินแดง  เพ่ือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้
จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่
กำหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
                    6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูล หรือรับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ เช่น  
  - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทำการ  
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  - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  
  7. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/
หรือระบบ Call Center  
  8. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  9. จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้เงินงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

1. มีจำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
2. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโนนดินแดงให้มี 

ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบ 

สำรวจความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
 

2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ                              
เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตำบลโนนดินแดง มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่เทศบาลตำบลโนนดินแดง จะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
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  ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลโนนดินแดงได้ จึงได้จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการกำกับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลโนนดินแดงเพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่กำหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้   
เช่น ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ จัด
จ้าง ฯลฯ 
  2. เพื่อกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนด  

3. เพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 
กับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

4. เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตาม 
หลักธรรมาภิบาล  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  สำนักปลัดเทศบาล/ทุกกอง ในเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

5. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
   2. ประชุมคณะทำงานฯ  
                       2.1. กำหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ
เทศบาลตำบลโนนดินแดง ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็น
ปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 
ประเด็น ดังนี้ 

           2.1.1  ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร 
อำนาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  
                 2.1.2 การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือ
มาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ E – Service  
                            2.1.3 การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการ
กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
 



 

 

 
 

-25- 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
                            2.1.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงาน
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
                            2.1.5 การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
                       2.2 กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

          3. ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการ 
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

          4. รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ 
เทศบาลตำบลโนนดินแดงให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้เงินงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

1. มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ 
ของเทศบาลตำบลโนนดินแดงและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
           - ข้อมูลพื้นฐาน 

   - การบริหารงาน 
      - การบริหารเงินงบประมาณ 

   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การส่งเสริมความโปร่งใส 
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนดไว้   

  3. กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนด  

4. กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
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ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลโนนดินแดง  

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

 

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
            2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
เทศบาลตำบลโนนดินแดง ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตำบลโนนดินแดง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้งผู้บริหาร
มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการ
ดำเนินการจัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร เทศบาล
ตำบลโนนดินแดงด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนดินแดงแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ 

ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโนนดินแดงสู่การรับรู้ของสาธารณชน  

3. เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  
  2. ประชาชน 

5. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดทำมาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 
  2. กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
  3. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
 



 

 

-27- 
  4. ผู้บริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตฯ 
  5. เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่
กำหนด 
  6. จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  7. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
  8. เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กำหนด 
  9. ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          10. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          11. รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้เงินงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1. มีประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
  2. มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
  3. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบล
โนนดินแดง พ.ศ. 2566 - 2570  
  ผลลัพธ์ 
  เทศบาลตำบลโนนดินแดง มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
 

2.2.2 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็น 
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แก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ” 
  อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้กำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ
ผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

เทศบาลตำบลโนนดินแดง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ 
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่ วมของประชาชน 
ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน
การป้องกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ 
หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
2. เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของ 

เทศบาลตำบลโนนดินแดง มีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

5. วิธีดำเนินการ 
  1. ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” 
  2. จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
  3. ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
  4. เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดย 
ทั่วกัน 
  5. ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
  6. รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้เงินงบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบ  
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

1. มีประกาศใช้ NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ 
2. คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลโนนดินแดงดำเนินการตาม 

แนวทาง NO Gift Policy จำนวนร้อยละ 100 (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสำรวจ) 
  ผลลัพธ์ 
  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื ่อง
ร้องเรียนเรื่องสินบน 
 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ 
                    และค่าตอบแทน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าตอบแทน 
เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน
เกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งเทศบาลตำบลโนนดินแดงได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น เทศบาล
ตำบลโนนดินแดง จึงได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าตอบแทนมีความ
โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

5. วิธีดำเนินการ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทน โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
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  3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
  4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทน 
  5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทน 
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการฯ เสนอมา แล้วรายงานผลการพิจารณาให้นายกเทศมนตรีออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างต่อไป 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบเงินประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
(สำรวจโดยแบบประเมิน) 
  ผลลัพธ์ 
  ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทนลดลง 
 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
และการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  เทศบาลตำบลโนนดินแดง จึงได้จัดทำกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี” เพื่อติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี และดำเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ซึ่งถือ 



 

 

-31- 
เป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการบริหารงาน
ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลตำบลโนนดินแดง ส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าใน
การเบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
  2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลตำบลโนนดินแดงมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
  3. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรสังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

5. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดตั้งคณะทำงานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  2. จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน/ประจำไตรมาส 
  3. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง 
(Cross Check) 
  4. ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะทำงานกำหนด 
  5. รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้เงินงบประมาณ 
 
8. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง  เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1. มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อยไตรมาสละ 1 
ครั้ง 
  2. มีการดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross 
Check)  
  ผลลัพธ์ 
  ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้ง
ในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต่
ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพื ่อให้การบริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื ่อให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการที ่โปร่งใส เปิดเผย 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน 
  2. เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  1. บุคลากรของหน่วยงาน 
  2. ประชาชน 

5. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของ
ราชการกฎหมาย โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที ่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก 
เปิดเผยและตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
  2. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของ
ราชการ  
  3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน 
แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ 
  4. ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดทำระเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียน
การยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ 
  5. รายงานผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง เทศบาลตำบลโนนดินแดง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ
กฎหมาย อย่างน้อย จำนวน 1 ฉบับ 
  ผลลัพธ์ 
  จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ ลดลง 
 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  
2. หลักการและเหตุผล  
  การขับเคลื ่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ  ให้อยู ่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์             
(e-Service) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความโปร่งใส 
และสามารถปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการบริการด้วย  
e-Service จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่าน
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์    การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการ
ภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงานนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนอย่าง
เต็มที ่เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ อีกท้ังต้องเป็นระบบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ 
ความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่
บริการสาธารณะ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
และมีความโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมา
ติดต่อด้วยตนเองอีก 

2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
3. เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ 

หน่วยงาน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลโนนดินแดง  

5. วิธีดำเนินการ 
  1. แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Service) 
  2. กำหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
  3. จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชน
ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์หรือ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู ้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่
จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น 

 - ระบบกรอกคำร้องขอลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด        
- ระบบกรอกคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

  - ระบบกรอกการขอน้ำอุปโภคบริโภค 
  - ระบบกรอกแจ้งการซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
  - ระบบกรอกคำร้องทั่วไปเก่ียวกับภาษี 
  4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
  5. จัดทำคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Service) 
  6. จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน  
  7. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
  8. รายงานผลการดำเนินการ   

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณที่ดำเนินการ 
  ไม่ใช้เงินงบประมาณ       

8. ผู้รับผิดชอบ 
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนดินแดง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย 1 ภารกิจ 
  ผลลัพธ์ 
  1. ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของหน่วยงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 

2. จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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2.2.3 การจัดทำแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตำบลโนนดินแดงให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการ
ป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดทำ 
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโนนดินแดง (พ.ศ. 
2566 – 2570)” เพื่อให้เทศบาลตำบลโนนดินแดง บริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
2. เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

5. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ 
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2. ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
  3. เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กำหนด รวมถึงรายงานการ
ทำแผนฯแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงาน
และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เป็นต้น 
           4. ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้องนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
           6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
           7. รายงานผลการดำเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ 
ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th 
เป็นต้น 
  8. เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้เงินงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโนน
ดินแดง พ.ศ. 2566 - 2570  
  ผลลัพธ์ 
  เทศบาลตำบลโนนดินแดงมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
 
           2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
            2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตมี
คุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโนนดินแดง” 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผู ้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดย
วิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการ ความ
คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 
  เทศบาลตำบลโนนดินแดง จึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง กับปลัดเทศบาลตำบลโนนดิน
แดง และหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
  2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ  
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

5. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดย
ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณา
และเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1.1 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
1.2 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
1.3 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
1.4 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  1.5 การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
1.6 การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  2. ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  3. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ
กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว 
  4. รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กำหนด 
  5. วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
  6. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
  7. รายงานผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้เงินงบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง 
  ผลลัพธ์ 
  จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
 
 

              2.3.2 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการ และในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตำบลโนนดินแดงให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ และเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อำนาจอื่นๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มา
ประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ  
ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา และอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับ
การบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
  ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดทำโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการ 

ประชาชนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
2. เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการ 
 

ให้บริการ 



 

 

-39- 
 
  3. เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลโนนดินแดง  

5. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
  2. จัดให้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
  3. จัดทำประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้
ให้บริการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  4. ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น  
 
      - ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
      - ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  5. เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
หน่วยงาน เช่น 
  - จัดทำป้ายแสดงแผนภูมิขั ้นตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุ
ผู้รับผิดชอบให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ 
  - จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการ
ประชาชน      
  - จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  6. มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่กำหนด โดยการประเมินความพึงพอใจใน
การให้บริการ 
  7. รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้เงินงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1. หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน 
  2. มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ทำการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 
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ผลลัพธ์ 

  1. ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2. จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ลดลง  
 

     2.3.3 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน  
หรือการดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
ประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงานของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบปัญหาด้าน
การอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจาย
อำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และ
ฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบ
การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้มีอำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงานของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
 

 3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3. เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 



 

 

-41- 
  4  เพือ่ป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

5. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ เช่น คำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น 
  2. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
  3. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดอืน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้เงินงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
  ผลลัพธ์ 
  1. ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลโนนดินแดงมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
  2. จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกระจายอำนาจของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบปัญหาด้านการอำนวย 
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ความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือ
มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 
และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มี
ความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

3. วัตถุประสงค ์
  1 เพื ่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3. เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  4. เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที ่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

5. วิธีดำเนินการ 
  1. ดำเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
  2. เพิ่มการมอบอำนาจบางเรื่องให้ระดับรองนายกเทศมนตรีหรือพนักงานเทศบาลในการอนุมัติ 
อนุญาต  
  3. จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้  
  4. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ เช่น คำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า ส่วน
ราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

  5. กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดทำบัญชีสรุปการมอบอำนาจแนบท้าย
คำสั่ง  
  6. กรณีอำนาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอำนาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอำนาจให้ผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 
  7. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
  8. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
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  9. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน 
  10. รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้เงินงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงาน,มอบอำนาจ,รักษาราชการแทน  
  ผลลัพธ์ 
  1. ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
  2. จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
 
3. การส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
    3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ        

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  มาตรา ๑๖ (๑) กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง   และตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา ที่จัดทำข้ึนสำหรับปีงบประมาณแต่
ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้ความหมายรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่น 

ดังนั้นเทศบาลตำบลโนนดินแดง   จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการวางแผนในการจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสและการบูรณาการให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมเสนอแนะ  แสดงความคิดเห็น ข้อ
ปัญหาต่างๆ   พร้อมส่งเสริมประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิด   ความต้องการของประชาชนในการจัดทำ 
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แผนพัฒนา   สร้างความรู้ในการใช้เหตุผลเคารพในระบอบประชาธิปไตยในการใช้เสียงส่วนมากตัดสินปัญหา การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปัญหาความต้องการของประชาชน   ซึ่งจะนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน
และการทำงานของภาคีต่างๆในพ้ืนที่   เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจแห่งรัฐ   ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการดำเนินการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  ตามเหตุผลและความจำเป็น ความเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน  ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  จึงจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง  รวมถึงการดำเนินการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน   ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๑. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อ
ปัญหา  และความต้องการของประชาชน 
  ๒. เพ่ือเป็นเครื่องมือและกรอบในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างเทศบาลตำบลโนนดินแดงและ
ส่วนราชการอ่ืนๆและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕66-2570 

๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำและ ร่วมคิดร่วมทำ การเสนอความคิด 
ในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อสร้างความสามัคคี  ร่วมคิด  ร่วมจัดทำและการแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง 

๔. เป้าหมาย 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชนทั้ง ๑2 ชุมชน ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชาคม พร้อม
ขับเคลื่อนแผนชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง  
  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  -เทศบาลตำบลโนนดินแดง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นผ่านการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ดำเนินการจัดทำ/ทบทวน
แผนชุมชน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร สามารถยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างชุมชนโนนดินแดงให้น่าอยู่ต่อไปในอนาคต  

๕. ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน 
  ๑. เขียนโครงการเพื่อเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติโครงการ   
  ๒. จัดเตรียมข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ จัดทำคำสั่ง  กำหนดการ  
และจัดส่งให้ผู้ที่เก่ียวข้องและชุมชนทราบ 

๓. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  ๔. จัดส่งหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน
ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ 
  ๕. ประสานชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลเพื่อขอใช้สถานที่สำหรับการจัดประชุมประชาคม 
  ๖. ประสานการจัดสถานที่  เครื่องเสียงและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๗. ดำเนินการประชุมประชาคมทั้ง ๑2 ชุมชนในเขตเทศบาล  เพื ่อแจ้งแนวทางการพัฒนา  
รับทราบ   ปัญหา  ความต้องการของประชาชน  และข้อมูลการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
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  8. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง   จัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66-๒๕70) ฉบับเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลเสนอคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตำบลโนนดินแดง 
  9. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดงและประชาคมระดับตำบล พิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66-๒๕70) ฉบับเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๑. ดำเนินการประชุมประชาคมระดับชุมชน เดือนมกราคม  
  ๒. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕66-2๕70) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  และดำเนินการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕66 -๒๕70) ฉบับ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ในเดือนเมษายน  

๖. สถานที่ดำเนินการ 
  ดำเนินการจัดประชุมประชาคมชุมชนทั้ง  ๑2 ชุมในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง  

7. งบประมาณ 
งบประมาณ 1๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  โดยเบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 - 2570   

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลตำบลโนนดินแดง    

๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ๑. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66-๒๕70) ฉบับ
เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง  แผนชุมชน  และสามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  ๒. สามารถปรับแผนของแต่ละส่วนราชการให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  ๓. เทศบาลและชุมชนได้ร่วมงานและประสานงานกันด้วยความเห็นพ้องต้องกันและร่วมมือกันได้
อย่างตรงความต้องการอย่างแท้จริง 
  ๔. ประชาชนมีความรู้   ความเข้าใจ   และมีส่วนร่วมเสนอความคิดในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตำบลโนนดินแดงมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่เทศบาลตำบลโนนดินแดงจะ 
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บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลโนนดินแดง  และร่วมดำเนินการโครงการ รวมทั้ง
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
  2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
  3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
  4. เพื ่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื ่อนโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

5. วิธีดำเนินการ 
           1. จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ ดังนี้ 
      1.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจำนวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจใน
การบริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
               - การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ  
             - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
               - การมีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ 
       1.2  จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                1.3  เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการ
ปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                1.4  หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ ่น ให้สอดรับกับความต้องการของ
ประชาชน 
                1.5  เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนต่อไป 

       1.6  เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
                1.7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

2. จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ 
ประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื ้นที ่ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันเวลาและกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่น  
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2566 - 2570   

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้เงินงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1. มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และ
มีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ  
  2. เทศบาลตำบลโนนดินแดงมีการแต่งตั ้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
  ผลลัพธ์ 
  เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 

 

3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย
หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำผลที่ ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติ ราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    จึงดำเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 



 

 

-48- 
  2. เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
  3. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตำบลโนนดินแดง  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลตำบลโนนดินแดง  

5. วิธีดำเนินการ 
  1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  2. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  3. จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ 
  4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   (1) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล    3  คน 
   (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    2  คน 
   (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารคัดเลือก  2  คน 
   (4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   2  คน 
   (5) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   2  คน 

 
     ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้ 

1.ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโนนดินแดงตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

2.ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้ว 
เสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแกไ้ข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

3.จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ 
เทศบาลตำบลโนนดินแดงสำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี 

4. ดำเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลตำบลโนนดินแดงมอบหมาย 
           5. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
           6. ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
                    7. รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
                    8. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
                    9. เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นให้ประชาชนทราบ ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ฯลฯ 
                 10. รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้เงินงบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1. มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  2. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข
โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
 

 
  3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
        3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยขอ ง
ประชาชนในท้องถิ่น 
        3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 
        3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตำบลโนนดินแดงเห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้อง
ทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดทำมาตรการ
จัดการเรื ่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อกำกับติดตามในการจัดการเรื ่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้ง
ผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้
มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื ่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบล โนนดินแดง ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
  2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

5. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
  2. ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลโนนดินแดง เพ่ือ
กำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
  3. คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  3.1. การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
  - กำหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
           - กำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน 
และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
  - กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ  รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
  3.2. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดทำคู่มือหรือแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ 
เป็นต้น 
  - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
  - กำหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  
  - จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ 
เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ ฯลฯ  
  4. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
       5. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ของเทศบาลตำบลโนนดิน
แดง ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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  6. จัดทำฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกำหนดกำหนดแนวทางในการป้องกัน และ
แก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมขึ้นอีก  
  7. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
  8. คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ 
  9. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
  10. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้เงินงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
  4. มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมี
ช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
  5. มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบล โนนดินแดง ให้
สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่
กำหนดไว้ 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

 

      3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
            3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการ
ทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
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2. หลักการและเหตุผล 
  ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้อง
ดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้มี
อิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสำนึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยังมองเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว 
นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการ
ทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้
จัดทำกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน 
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
  2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

5. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการ  เว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
  2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 
  3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
  4. สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต     
  5. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้เงินงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลตำบลโนนดินแดง 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี ่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
  2. มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
  ผลลัพธ์ 
  การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 
 
 
4. การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
          4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  

2. หลักการและเหตุผล 
  การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่า
ขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล 
และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดย
ผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
อีกด้วย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโนนดินแดง เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ  

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
  2. เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
  3. เพื่อนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
ความสำเร็จของงาน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรในเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

5. วิธีการดำเนินการ 
  1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
  2. สอบทานความถูกต้องและเชื ่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
                    3. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
  4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อนำข้อมูลไปใช้ใน 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสำเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้เงินงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
  2. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  ผลลัพธ์ 
  1. มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
  2. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  3. การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 
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4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
กำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการ
ควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน 
อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และ
พัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
  เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
  2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
  4. เพื ่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
 
 



 

 

-56- 
5. วิธีดำเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า 
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

2. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย 
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 
      1. การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตทิี่
กระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
         2. การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน : ปค.4) 
      3. การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
      4. ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
          3. เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
         4. นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
         5. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้เงินงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
  2. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
การทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
  ผลลัพธ์ 
  1. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อย
ละ 80 ในระดับมาก) 

2. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 

3. การทุจริตเทศบาลตำบลโนนดินแดงลดลงร้อยละ 5 
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4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

2. หลักการและเหตุผล 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า 
ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 
คะแนนขึ้นไป  โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมี
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนน
ไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนน
ขึ้นไป ซึ่งได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทย
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้น
การกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือ
เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  
  ดังนั้น เทศบาลตำบลโนนดินแดงจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง    จึงกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนดินแดง
เพ่ือเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
2. เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  หน่วยงานภายในของเทศบาลตำบลโนนดินแดงทุกหน่วยงาน  

5. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 
  2. จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
  3. คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการ
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
  4. คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
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   5. ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ช่องทางอ่ืนๆ  
  6. มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ ยงการ
ทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 
  7. ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  8. รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้เงินงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1. มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต จำนวน 1 ชุด 
  2. มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจำนวน 5 เรื่อง 
  3. มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  ผลลัพธ์ 
  เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลโนนดินแดงลดลง 
 

 
     4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

 4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและ 
                     สมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ต่างๆที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น 
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แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ

รอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 
  ดังนั้น เพื่อให้ผู ้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนดินแดง เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
และแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื ่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึง
ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้ผู ้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนดินแดง ได้เพิ่มพูนความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนดินแดง ให้มีความพร้อมในองค์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนดินแดง 

5. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดทำโครงการ/แผนงาน  

  2. กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรูด้้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาล 

  3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี ่ยวข้องสำหรับ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล และจัดส่งผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการอบรม 
                     4. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
  5. รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
ไม่ใช้เงินงบประมาณ 
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  2. การจัดส่งผู ้บร ิหารและสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร ับการอบรม เบิกจ่ายจากเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566-2570 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนดินแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องจัดทำเป็นเล่มเพื่อแจกจ่ายให้แก่ 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เว็บไซด์ สื่อสังคมออนไลน์ หรือจัดส่งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เข้ารับการ
อบรม อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี  
  2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล)  
  ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล  บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
 
 
 

 

 

 

 

 


