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                แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นกลไกและเครื่องมือที่
ส าคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดข้ึนในองค์กร เป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ให้เกิดการด าเนินการที่โปร่งใส การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตามหลักประชารัฐ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพอใจและความศรัทธา
ของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

                เทศบาลต าบลโนนสะอาด ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส 
สร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ือใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ 
กิจกรรม หรือมาตรการต่างๆที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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ส่วนที่ ๑ 
 



การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้

ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้
บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท า
ให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

           3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจาการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก

ภาคส่วนต่าง ๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่

พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ท าให้คนในปัจจุบัน
มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมทุจริตมากยิ่งข้ึน 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง
และโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

 
 



-๒- 
 
๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้

ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท า ให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือ
ว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิง่ขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บัง
หลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุ่งแรงและสลับซับซ้อน
มากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการ
พัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาค
การเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อ
กระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่ น 
(Corruption Perception Index-CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International-IT) พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 
อยู่ที่ 35- 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับ
ที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย 
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริตไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations 
Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท า ให้การทุจริตเป็น
ปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้ งอยู่ในพ้ืนฐาน 4 
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับ



การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความ
สบายยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรร์ัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่า
เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 
ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของ
กลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง 
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ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานา อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพ่ื อ ป ระ เท ศ ไท ย ได้ รั บ ก า รป ระ เมิ น ดั ช นี ก า ร รั บ รู้ ก า รทุ จ ริ ต  (Corruption Perception Index : CPI) 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ 
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index : CPI)  
 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส 
สร้างค่านิยม วัฒนธรรม สุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยังยืน จังได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริงเทศบาลต าบลโนนสะอาด จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือ
เป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ทั้งนี้ได้
มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุง



ระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และ
ปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   

 เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
การป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้  

 
-4- 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ

ฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance)  
4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ

ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) เพ่ือพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 

เป้าหมาย 
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชน

ในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจาก
การก่อให้เกิดข้อสงสัยในประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 



5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) 
จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได ้

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
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5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการ
ทุจริต อันส่งผลให้ประชาชนท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริต
ที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  มีรายละเอียดกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 

 

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

เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 



1. การสร้าง
สังคมท่ีไม่
ทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.  โครงการ

บริหารงานตาม

หลักธรรมมาภิ

บาล 

0 0 0 0  
 
 

2. โครงการ

พัฒนา คุณธรรม

จริยธรรม 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 
 

3. โครงการ

ฝึกอบรม 

คุณธรรม 

จริยธรรม แก่ 

ผู้บริหาร สมาชิก

สภา และ 

พนักงานของ

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

100,000 100,000 100,000 100,000  
 
 

4. มาตรการ 

“ส่งเสริม การ

ปฏิบัติงานตาม

ประมวล 

จริยธรรมของ

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 0  



 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

1.  โครงการ

ฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงานด้าน

การเกษตรตาม

แนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

(ส่งเสริมการ

ด าเนินชีวิตตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง) 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. โครงการการ

ปลูกและ

บ ารุงรักษาต้นไม้

ในพ้ืนที่เทศบาล

ต าบลโนนสะอาด 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. การสร้าง
สังคมท่ีไม่
ทุจริต 
(ต่อ) 

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

1.โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้นของ
เยาวชนต าบลโนน
สะอาด 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

 

2. โครงการสอบ
ธรรมสนามหลวง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

 

3. โครงการปฏิบัติ
ธรรม

100,000 100,000 100,000 100,000  



เทิดพระเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

มิติที่ 1 รวม 
 

9 โครงการ 
 

570,000 570,000 570,000 570,000 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

2. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ

1. กิจกรรม
ประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร
เทศบาลต าบล

0 0 0 0  



ผู้บริหาร โนนสะอาด 

 2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1. มาตรการการ
สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงาน
บุคคล 

0 0 0 0  

2. มาตรการออก
ค าสั่งมอบหมาย
ของนายกองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และ
หัวหน้าส่วน
ราชการ 

0 0 0 0  

3. กิจกรรม 
“สร้างความ
โปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 

0 0 0 0  

4  กิจกรรม 
“ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” 

0 0 0 0  

5. กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและ
กระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 

0 0 0 0  
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

2. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต (ต่อ) 

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
(ต่อ) 

6. กิจกรรม  
“ สร้างความ
โปร่งใสในการใช้
จ่ายเงิน
งบประมาณ” 

0 0 0 0  

7. กิจกรรม 
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 

0 0 0 0  

8. กิจกรรมการ
จัดบริการ
สาธารณะและการ
บริการประชาชน
เพ่ือให้เกิดความ
พึงพอใจแก่
ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 

0 0 0 0  

9. โครงการจ้าง
ส ารวจความพึง

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

 



พอใจผู้รับบริการ     

 2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินจิ
และใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

1 กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

0 0 0 0  

2. โครงการลด
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 

0 0 0 0  

3. มาตรการการ
มอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ
เพ่ือลดขั้นตอน
การปฏิบัติ
ราชการ 

0 0 0 0  

4. มาตรการมอบ
อ านาจของนายก
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 0  
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

2. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต (ต่อ) 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ

5. มาตรการมอบ
อ านาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ตาม
พระราชบัญญัติ

0 0 0 0  



บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
(ต่อ) 

ควบคุมอาคาร  
พ.ศ.2522 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

1. กิจกรรมยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
ผู้สูงอายุดีเด่น
เนื่องในวัน
ผู้สูงอายุ 

0 0 0 0  

2.5 มาตรการ
จัดการ ในกรณี
ได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1. มาตรการ “ 
การจัดท าข้อตกลง
ปฏิบัติราชการ” 

0 0 0 0  

2. กิจกรรม “การ
จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลโนน
สะอาด” 

0 0 0 0  

3. มาตรการ “ให้
ความร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กร
อิสระ” 

0 0 0 0  

4. มาตรการ 
“แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 

0 0 0 0  

 
มิติที่ 2 

 
รวม 

2  โครงการ 
10  กิจกรรม 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 



8 มาตรการ  
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2562 
งบประมา
ณ (บาท) 

ปี 2563 
งบประมา
ณ (บาท) 

ปี 2564 
งบประมา
ณ (บาท) 

หมาย
เหตุ 

3. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

1. โครงการ
พัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

 

2. จัดท ากิจกรรม
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ราคา
กลาง และ
ประกาศทาง
เว็บไซต์ 

0 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 

 

3. จัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง และ
เผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ 

0 0 0 
 

0 
 

 

4. เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญ
และหลากหลาย 

0 0 0 0  

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็นการ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ

1. โครงการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- จัดท าเว็บไซต์ 
แจ้งเหตุทุจริต

200,000 200,000 200,000 200,000  



ประชาชน 
 

และรับข้อ
ร้องเรียน 
 

  2. โครงการจัดท า
แผนพัฒนา
เทศบาลต าบล
โนนสะอาด 
-รับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชนในการ
ประชาคมปีละ
ครั้ง 

100,000 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 

ข้อ 2.
และ ข้อ 
3. ใช้
งบประม
าณ
เดียวกัน 

 
 
 
 

3. โครงการ
เทศบาลต าบล
โนนสะอาดพบปะ
ประชาชน บูรณา
การร่วมกับ
หน่วยงานราชการ
ในพ้ืนที่ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน (ต่อ) 

4. กิจกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์
รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ 

0 0 0 0  



(ต่อ) 

 3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. มาตรการ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สนับสนุนการ
จัดท า
แผนพัฒนา
เทศบาลต าบล
โนนสะอาด 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 

 

  2. ประชุม
ประชาคม
หมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ใช้
งบประมาณ
เดียวกันกับ
โครงการ
จัดท า
แผนพัฒนา
เทศบาล
ต าบลโนน
สะอาด 

4. มาตรการ
แต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้า
ร่วมเป็น
คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 
 

0 0 0 0  
 

 
มิติที่ 3 

 
รวม 

5  โครงการ 
4  กิจกรรม 
2 มาตรการ  

 
315,000 

 
315,000 

 
315,000 

 
315,000 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

4.1.1 โครงการ
จัดท าแผนการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 

4.1.2 โครงการ
จัดท ารายงาน
การควบคุม
ภายใน  

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 

4.1.3 กิจกรรม
การติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 

0 0 0 0  

 4.2 การ
สนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือ
การบริหาร

4.2.1 กิจกรรม
การรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับ
ทราบ 

0 0 0 0  



ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้ 

 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

4.3.1 กิจกรรม
ส่งเสริม สมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มี 
บทบาทในการ
ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร 

0 0 0 0  

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ตอ่) 

4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1 มาตรการ
เฝ้าระวังการ
คอร์รัปชั่นโดย
ภาคประชาชน 
เช่น การแจ้ง
ทาง เว็บไซด์ของ  
เทศบาลต าบล
โนนสะอาด และ
ตู้รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ เป็นต้น 

0 0 0 0  

 
มิติที่ 4 

 
รวม 

2  โครงการ 
1 มาตรการ  
3 กิจกรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ส่วนที่ 3 
 



 
มิติที่ 1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 1 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล  
         หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและ
การ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการ
ท างานและความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่น
ทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
อย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นใน สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็น
พ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไป
ปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่าง
เข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่  กับการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย 
ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
แห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูป
การบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลัก
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วน
ร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับ  หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กร สามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  จึงจัดท า 
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  
 



 
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม  
  2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างม ีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย  
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   
6. วิธีด าเนินการ  
  1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  
  4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักปลัด  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม  
  2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
น าไป ประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
  4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่ างมี 
ประสิทธิภาพ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
         การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจใน
การให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีใน
การประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
ในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้
เรียนรู้และปฏิบัติตาม      จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลโนนสะอาด  จึงเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลโนนสะอาด  มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรม
ของ พระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และใน
การปฏิบัติ ราชการ  
  3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการ
เสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และ
ประเทศชาติ สร้าง จิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  
  3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และ ธรรมาภิบาล  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
         ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลโนนสะอาด   
5. พื้นที่ด าเนินการ  
        เทศบาลต าบลโนนสะอาด 



6. วิธีด าเนินการ  
  จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ  
       6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัด เทศบาลต าบลโนน
สะอาด  บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
           6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญถวาย
ทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  
         6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ  
7. ระยะเวลา ในการด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
  10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการสร้าง
สังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสี ยสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม  
  10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ล าดับที่ 3 
 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลโนน
สะอาด   
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม เพ่ือ
ก าหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดย
ให้มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่
ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง 
กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้า บุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรม
ประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี  และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและ ไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
และเพ่ือเป็น การเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม 
และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา และพนักงานเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ดังกล่าวนี้ขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  



  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ ประชาชน  
  3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
  3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. เป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการพนักงานเทศบาลต าบลโนนสะอาด       
5. พื้นที่ด าเนินการ   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   
6. วิธีการด าเนินการ  
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลโนนสะอาด  โดยเชิญ 
วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้าน
การ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรม
นอกสถานที ่ในบางโอกาส  
7. ระยะเวลา การด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ  10๐,๐๐๐  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลโนนสะอาด  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด ประชาชนผู้มารับบริการที่ เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70  
  ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลโนนสะอาด  เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  
 
 
 

ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่การ
เป็น ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชนเพ่ือให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 
ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาลต าบลโนนสะอาด  จึงได้
ก าหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ



ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน
ในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่าย ประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
  3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลโนนสะอาด   
6. วิธีด าเนินการ  
  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
จิตส านึก  
  2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลโนนสะอาด   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. หลักการและเหตุผล 



 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี และได้ทรงเน้นย้ าแนวทาง
พัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
สร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต
และให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
 โดยที่ภาวการณ์ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การ
ด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ประชาชนโดยทั่วไปมีการรับอารยธรรมจากต่างประเทศ 
ค่านิยม เทคโนโลยีซึ่งบางอย่างที่ได้รับเข้ามาท าให้เกิดค่านิยมการใช้ชีวิตประจ าวันที่ฟุ่มเ ฟือย เกิดความเสื่อมของ
สังคมและท าให้เกิดปัญหาในสังคม ปัญหาครอบครัว อีกทั้งการประกอบอาชีพของประชาชนภายในเขตพ้ืนที่ต าบล
บางกระบือที่อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมีการมุ่งเน้น เพื่อเพ่ิมรายได้และการจ าหน่ายโดยใช้ทรัพยากรจากภายนอก
มากขึ้น ต้นทุนการผลิตจึงสูง 
 เทศบาลต าบลโนนสะอาด  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชน
มากที่สุด โดยได้อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (ข้อ 6) และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ .2537 
มาตรา 67 (ข้อ 6) และมาตรา 68 (7) จึงได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึด
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ให้คนในชุมชนได้
ปฏิบัติตาม และให้บังเกิดได้ในชีวิตประจ าวันของทุก ๆ คน ด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายในชุมชน และเล็งเห็น
ความส าคัญในหลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนภายในเขตพ้ืนที่ได้ตระหนัก และเกิดการ
เรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการด าเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับ
ตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าแนว
พระราชด าริมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันตามหลักการพอเพียง ความพอดี การใช้ชี วิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย 
ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าและเกิดรายได้ 
 3.2 เพ่ือให้เกษตรกรต าบลโนนสะอาด ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานของเทศบาลได้มีความรู้การ
พัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. เป้าหมาย 
 กลุ่มเกษตรกรต าบลโนนสะอาด ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานของเทศบาล 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโนนสะอาด และสถานที่ที่ต้องการศึกษาดูงาน 
 
6. วิธีด าเนินการ 



 6.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ชี้แจงผู้บริหาร สมาชิกสภา ประธานชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ 
 6.3 รับสมัครประชาชนเพ่ือเข้ากลุ่มเกษตรต าบลโนนสะอาด โดยท าหนังสือถึงสมาชิกสภาเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม 
 6.4 ติดต่อประสานงานสถานที่ศึกษาดูงาน 
 6.5 ด าเนินงานตามโครงการ 
 6.6 สรุปผลการด าเนินงาน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลโนนสะอาด 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 มีความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าแนวทางพระราชด าริ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันตามหลักการความพอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิต
อย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าและเกิดรายได้ 
 10.2 กลุ่มเกษตรกรต าบลโนนสะอาด  ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานของ เทศบาล ได้รับความรู้เพิ่มเติมใน
การเกษตรกรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับที่ 2 

 
1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้และบ ารุงรักษาต้นไม้ ในพื้นที่เทศบาลต าบลโนนสะอาด  
 2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ที่ท าให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่
มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะ
ตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลก ร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่ สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซ
ออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ 
ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนเทศบาลต าบลโนนสะอาด  จึงได้จัดท า
โครงการ “ปลูกต้นไม้และบ ารุงรักษาต้นไม้ ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลโนนสะอาด” เพ่ือให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะใน 
วโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น เทศบาลต าบลโนนสะอาด จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน
พ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเทศบาลต าบลโนนสะอาด  เพ่ือให้เกิดความร่มรื่น แก่ชุมชน 
พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน  
  3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า
ทรัพยากรที ่มีและลดภาวะโลกร้อน  



  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแก่ 
ประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้  จ านวน  2,5000 ต้น  
5. พื้นที่ด าเนินการ ป่าสาธารณะบ้านทุ่งโพธิ์-บ้านนาอุดม –บ้านโนนคูณ-บ้านโนนทอง 
6. วิธีด าเนินงาน  
   6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิน่ เข้าร่วมกิจกรรม  
   6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียม
สถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้  
   6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ  
   6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 
และประชาชนใน ท้องถิ่น  
   6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยส านักปลัด เทศบาลต าบลโนนสะอาด  
 7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน 100,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
    10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    10.2 ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
    10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่ม
รื่นในชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพระยะสั้นของเยาวชนต าบลโนนสะอาด 
2. หลักการและเหตุผล 
  ในภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วการด าเนินชีวิต 

การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันที่เพ่ิมขึ้น อีกทั้งสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันที่

ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้าโดยทั่วไปได้ปรับตัวสูง ประชาชนโดยทั่วไปจึงต้องแบกภาระค่ าใช้จ่ายที่

เพ่ิมข้ึน ดังนั้น การประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงรายได้หลักเพียงอย่างเดียวการสนับสนุนเยาวชนได้มี

อาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ ตลอดจนการพ่ึงพาตนเองโดยใช้หลักการและปรัชญา”เศรษฐกิจพอเพียง”ซึ่งมีความ

เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

             โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นของเยาวชนต าบลโนนสะอาด จัดขึ้นตามนโยบายของเทศบาลต าบลโนน

สะอาดที่มุ่งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตส่งเสริมการจัดการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการ



ของเยาวชนในท้องถิ่น เพ่ือสร้างรายได้และสร้างประสบการณ์ด้านทักษะการฝึกอาชีพ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดฝึกอบรม

หลักสูตรระยะสั้น โดยอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ

เต็มใจที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่างๆให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายใน

ครอบครัว 

              ดังนั้น งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด เทศบาลต าบลโนนสะอาด ได้จัดท าโครงการ

ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นของเยาวชนต าบลโนนสะอาด โดยอาศัยอ านาจตามความนัยแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒)มาตรา ๕๐ (๖) ว่าด้วยให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ประกอบกับ

มาตรา ๕๐  (๗) ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จึงจัดให้มีการอบรมให้ความรู้

แก่เยาวชนได้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ซึ่งถือว่าเป็นงานที่หน่วยงานรับผิดชอบต้อง

ด าเนินการให้เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ด าเนินการกิจกรรมตามกรอบและแนวปฏิบัติเทศบาลต าบลโนนสะอาด

จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นของเยาวชนต าบลโนนสะอาด  ขึ้น โดยมีวัตุประสงค์  ดังนี้ 

๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพให้กับเยาวชน 
๒. เพ่ือให้เยาวชนสามารถน าไปเป็นอาชีพเสริมก่อรายได้ต่อครอบครัว 
๓. เพ่ือให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๔. เพ่ือให้เยาวชนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้ 

 
๔.  เป้าหมาย 

ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นของเยาวชนต าบลโนนสะอาด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  เยาวชน จ านวน  ๔๐  คน 
๕.  วิธีด าเนินการ 

๑. ประชุมวางแผนงานกิจกรรมและร่างโครงการ 
๒. จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ 
๓. ประสานงานระหว่างผู้น าหมู่บ้าน เช่น ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเทศบาลทุกชุมชนให้ทราบถึงโครงการฯ 
และประชาสัมพันธ์ให้แกประชาชน เยาวชน ให้ทราบทุกชุมชน 
๔. ประสานวิทยากรเพื่อให้การอบรม 
๕. ด าเนินงามตามโครงการ 
๖. ติดตามและประเมินผล 

๖.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑ .ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้อาชีพมากขึ้น 
๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ 



๓. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีทักษะที่สามารถน าไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 วันที่  ๒๔ สิงหาคม ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๒๐ คน 
 วันที่ ๒๕  สิงหาคม ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๒๐ คน 

๘. สถานที่ด าเนินการ 
หอประชุมเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

๙.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
๑๐. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด เทศบาลต าบลโนนสะอาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่  2 : การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

2. หลักการและเหตุผล 



 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ ว 3 ฉบับ 

ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง

คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย

การเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ

ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใส

สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่

สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทาง

ทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

           ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

           ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

           ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

           ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

           ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

           ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 

           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ

กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น

อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข

ปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด 

และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีค าครหา ที่ได้สร้างความขมข่ืน

ใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ

คนท างานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป  

  

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลโนนสะอาด ต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน

การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้ เทศบาลต าบลโนน



สะอาด บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี

หรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กร

ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที ่

3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ

จัดท าแผนป้องกนัการทุจริตในองค์กร 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 

 2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 

3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 

 1.  จัดท าร่างประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

 2.  ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  

          3. ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

          4. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

          5. รายงานผลการด าเนินงาน 

8. งบประมาณ  

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด เทศบาลต าบลโนนสะอาด   

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต 

            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 

            - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  4  ปี 



 

 

 

          ผลลัพธ์ 

            - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร

เทศบาลต าบลโนนสะอาดได้ 

            - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล   
2. หลักการและเหตุผล  
  ข้าราชการพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  เป็นบุคลากรที่
มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการ
ในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ. 2557พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ยุทศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ .ศ. 2560-2564) และนโยบาย
ของรัฐบาล ข้อที่ 10  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ  

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้  จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์ 

  1. เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล  
  2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้ 
  3. เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  



  4. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่ง
เข้ามา ท างาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาลต าบลโนนสะอาด จ านวน  1 มาตรการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลโนนสะอาด  
6. วิธีด าเนินการ  

  1. ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  11 พฤศจิกายน  2545  (และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน)  
  2. น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
  3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล   
  4. ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
  5. สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด   
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
  1. ผลผลิต  
        - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ  
       - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
  2. ผลลัพธ์  
       - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 %  
       - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3  
       - การบริหารงานบุคคลของเทศบาล.มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับที่ 2 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโนนสะอาด ปลัดเทศบาล.

และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลต าบลโนนสะอาด เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ

หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  อาศัยอ านาจตามตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

2496 (และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด

หนองบัวล าภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลของเทศบาล  ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  

2545 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้ เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีก

มากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  นั้น มักจะประสบปัญหา

ด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจาย

อ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่าย



ต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอัน

อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการ

ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือให้เป็นไป ตามตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ที่

ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที

ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก

และได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   

 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การ

มอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 

 2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 

 3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

 4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

 

4. เป้าหมาย 

 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ   

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  สั่งการ 

 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 

 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 



 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1 ผลผลิต 

  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน   

 2 ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ 3 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”    
    2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา



ผลงาน ซึ่งนายเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด  ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง ล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภู  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พ.ศ. 2558  ลงวันที่  12  มกราคม  2559  ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน  
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้าราชการ เทศบาลต าบลโนนสะอาด 
5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
6. วิธีด าเนินการ  
   1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ เทศบาลต าบล
โนนสะอาด โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการ
ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
   6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลโนนสะอาดโดย
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
   6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบล
โนนสะอาด เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ  
   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบล
โนนสะอาดรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้น เงนิเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
   6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลโนนสะอาด พิจารณา
ทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ เทศบาลต าบลโนนสะอาด เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภู  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พ.ศ. 2558  ลงวันที่  12  มกราคม  25597. ระยะเวลาด าเนินการ ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน 
และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปีงบประมาณ     
 
 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  



9. ผู้รับผิดชอบ นักทรัพย์พยากรบุคคล  ส านักปลัด เทศบาลต าบลโนนสะอาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 
 
 
 

ล าดับที่  4 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลโนนสะอาด จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  
3. วัตถุประสงค์  
   1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่ เกี่ยวข้อง  
   2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลโนนสะอาด 
5. พื้นที่ด าเนินการ กองคลัง เทศบาลต าบลโนนสะอาด 
6. วิธีด าเนินการ  
   จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลต าบลโนนสะอาด  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที ่เกี่ยวข้อง  
   2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทาง เดียวกัน  
   3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่ งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม
และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
3. วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
   2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
   3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
   4. เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   5. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
   6. เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   1. ผู้อ านวยการกองคลัง  
    2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลโนนสะอาด 
6. วิธีด าเนินการ  
   1. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
   2. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ  
   3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   4. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  



   6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
   7. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง/งานพัสด ุเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
   2. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
   3. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน 

 
 
 
 

ล าดับที่ 6 
 

1. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
3. วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ 
   2. เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   3. เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสด ุ 
5. พื้นที่ด าเนินการ   เทศบาลต าบลโนนสะอาด 
6. วิธีด าเนินการ  
   1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหา พัสดุ  
   2. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลต าบลโนนสะอาด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  



   1. มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   2. มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
   3. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 


