แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลโนนสะอาด
อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

คํานํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ถือเปนกลไกและเครื่องมือที่สําคัญในการ
ปองกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองคกร เปนแนวทางปฏิบัติแกผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง ใหเกิดการดําเนินการที่โปรงใส การจัดบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด รวมทั้งเปนการสงเสริมการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน ตามหลักประชารัฐ กอใหเกิดความเชื่อมั่น ความพอใจและความศรัทธาของประชาชนตอการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม
เทศบาลตําบลโนนสะอาด ไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม
วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561
– 2564) เพื่อใชเปนแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ผานโครงการ กิจกรรม หรือ
มาตรการตา งๆที่เปนรูปธรรมอยา งชัดเจน อันจะนํา ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค และ
เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
เทศบาลตําบลโนนสะอาด

สารบัญ
หนา
สวนที่ 1 บทนํา
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองคกร

1

หลักการและเหตุผล
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วัตถุประสงคของการจัดทําแผน

4

เปาหมาย
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ประโยชนของการจัดทําแผน

4

สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต

7

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต

9

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน

12

มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
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สวนที่ 1
บทนํา
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อตองการบงชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรื อ
หนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมี
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวา ปจจัย ที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแกการ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อให
บริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทางปฏิบัติทํา
ใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจากการ
ละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจาการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจาการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก
ภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตแต
พบวายังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง
กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนโอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ทําใหคนในปจจุบัน
มุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาที่เพื่อให
ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแกการผูกขาดในโครงการกอสราง
และโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ

-25) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งที่ทําให
ขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นทําใหเจาหนาที่ตองแสวงหา
ชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปนพิเศษถือ
วา เปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจ จุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอ ยลง และมี
ความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม
7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปนยกยอง
คนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริต
เปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบัง
หลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง
หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการทุจริตคอรรัปชัน่ ในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุงแรงและสลับซับซอน
มากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวางโดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหาลําดับตนๆ ที่ขัดขวางการ
พั ฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสว นในสังคมไทย ไมวาจะเป นภาค
การเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการ
ทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอ
กระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอ ระบบการปกครองสวนทองถิ่นอยา งยิ่ง สงผลใหภ าพลักษณข อง
ประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลอ งกับการจัดอันดับ ดัช นีชี้วัดภาพลักษณคอรรัป ชั่ น
(Corruption Perception Index-CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อ
ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International-IT) พบวาผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 25552558 อยูที่ 35- 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก
และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของ
ประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนให
เห็นวาประเทศไทย เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง
แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการ
ทุจริตไมวาจะเปนการเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United Nations
Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทํา ใหการทุจริตเปน
ปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูในพื้นฐาน 4
ความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับ
การชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความ
สบายยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวา
เปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว
ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของ
กลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพขาดความเขมแข็ง

-3ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ.
2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิ ติใหมที่
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูป แบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน
ความโปรงใสทัดเทียมนานา อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มี
เปาหมายหลักเพื่อประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนง
หนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตร การดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน รูปธรรม
ในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส
สรางคานิยม วัฒนธรรม สุจริตใหเกิดในสังคมอยางยังยืน จังไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพื่อ
กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ที่
เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริงเทศบาลตําบลโนนสะอาด จึงไดจัดแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อ
เปนมาตรการแนวทางการปองกันและแกไขปญหา การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพื่อใหทุกหนวยงานในเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลโนนสะอาด ทั้งนี้ได
มุงเนนใหการดําเนินการปองกันการทุจริตเปนไปอยางตอเนื่อง สรางระบบราชการที่มีความโปรงใส จัดระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงค และ
ปลูกจิตสํานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งเปนเรื่อง
ที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
เทศบาลตําบลโนนสะอาด ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปญหา
ผลประโยชนทับซอน และการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการดาน
การปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเปนแผนปฏิบัติการในการดําเนินการเรื่องโปรงใสในการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) อันจะเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในองคกร ใหสามารถทํางานดวยความโปรงใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีสวนรวม
สามารถใชทรัพยากรอยางคุมคา และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได

-4วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่
2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง ขาราชการ
ฝายบริหารบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น
3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
เปาหมาย
1) ขาราชการฝายการเมือ ง ขา ราชการฝายบริห าร บุคลากรขององคก รปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถิ่น
ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิช อบของ
ขาราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
เขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบจนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชน
ในทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption)
จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใช
ในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2) องคกรปรกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good
Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต

-55) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับ จากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดา นการ
ปองกันการทุจริต อันสงผลใหประชาชนทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการเฝา
ระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน

สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๑. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มีรายละเอียดกรอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ( ภาพรวม ) แยกเปนรายมิติไดดังนี้
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลโนนสะอาด อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสราง
สังคมที่ไมทุจริต

1.1 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากร
ทั้งขาราชการ
การเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่นและ
ฝายประจําของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

1.2 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
1. โครงการ
บริหารงานตาม
หลักธรรมมาภิบาล

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0
0

2. โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม

0

0

0

0

3. โครงการฝกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
แก ผูบริหาร สมาชิก
สภา และ พนักงาน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

100,000

100,000

100,000

100,000

4. มาตรการ
“สงเสริม การ
ปฏิบัติงานตาม
ประมวล จริยธรรม
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

0

0

0

0

1. โครงการฝกอบรม
และศึกษาดูงานดาน
การเกษตรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(สงเสริมการ
ดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)

200,000

200,000

200,000

200,000

2. โครงการการปลูก
และบํารุงรักษาตนไม
ในพื้นทีเ่ ทศบาลตําบล
โนนสะอาด

100,000

100,000

100,000

100,000

หมาย
เหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสราง
สังคมที่ไมทุจริต
(ตอ)

1.3 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน

มิติที่ 1

รวม

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
1.โครงการฝกอบรม
อาชีพระยะสั้นของ
เยาวชนตําบลโนน
สะอาด
2. โครงการสอบธรรม
สนามหลวง

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

3. โครงการปฏิบตั ิ
ธรรมเทิดพระเกียรติ

100,000

100,000

100,000

100,000

9 โครงการ

570,000

570,000

570,000

570,000

หมาย
เหตุ
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2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร

1. กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร
เทศบาลตําบลโนน
สะอาด
1. มาตรการการสราง
ความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล

2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0
0

0

0

0

0

2. มาตรการออก
คําสั่งมอบหมายของ
นายกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ปลัด
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหัวหนา
สวนราชการ
3. กิจกรรม “สราง
ความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน”
4 กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป”

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหา
พัสดุ”

0

0

0

0

หมาย
เหตุ
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2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต (ตอ)

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0
0

2.2 มาตรการสราง 6. กิจกรรม
ความโปรงใสในการ “ สรางความโปรงใส
ปฏิบัติราชการ (ตอ) ในการใชจายเงิน
งบประมาณ”
7. กิจกรรม
0
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานการจัดซื้อ-จัดจาง
8. กิจกรรมการ
0
จัดบริการสาธารณะ
และการบริการ
ประชาชนเพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจแก
ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบตั ิ
9. โครงการจางสํารวจ 100,000
ความพึงพอใจ
ผูรับบริการ
2.3 มาตรการการ 1 กิจกรรมการลด
0
ใชดุลยพินิจและใช ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
อํานาจหนาที่ให
เปนไปตามหลักการ 2. โครงการลด
0
บริหารกิจการ
ขั้นตอนและระยะเวลา
บานเมืองที่ดี
การปฏิบัตริ าชการ
3. มาตรการการมอบ
0
อํานาจอนุมัติ อนุญาต
สั่งการเพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัตริ าชการ
4. มาตรการมอบ
อํานาจของนายก
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

0

0

0

0

0

0

0

100,000

100,000

100,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมาย
เหตุ
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2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต (ตอ)

มิติที่ 2

ภารกิจตามมิติ
2.3 มาตรการการ
ใชดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาที่ให
เปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (ตอ)
2.4 การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลใน
การดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ประจักษ
2.5 มาตรการ
จัดการ ในกรณีได
ทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

รวม

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
5. มาตรการมอบ
อํานาจเจาพนักงาน
ทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522
1. กิจกรรมยกยอง
เชิดชูเกียรติผูสูงอายุ
ดีเดนเนื่องในวัน
ผูสูงอายุ
1. มาตรการ “ การ
จัดทําขอตกลงปฏิบัติ
ราชการ”
2. กิจกรรม “การ
จัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลโนน
สะอาด”
3. มาตรการ “ให
ความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองคกร
อิสระ”
4. มาตรการ “แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียน”
2 โครงการ
10 กิจกรรม
8 มาตรการ

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,000

100,000

100,000

100,000

หมาย
เหตุ

-12โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

3. การสงเสริม
บทบาทและการ
มีสวนรวมของ
ภาคประชาชน

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางที่
เปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน

1. โครงการพัฒนา
ศูนยขอมูลขาวสาร
2. จัดทํากิจกรรม
เผยแพรขอมูล
ขาวสาร ราคากลาง
และประกาศทาง
เว็บไซต
3. จัดทําแผนการ
จัดซื้อจัดจาง และ
เผยแพรให
ประชาชนทราบ
4. เผยแพรขอมูล
ขาวสารที่สาํ คัญและ
หลากหลาย

3.2 การรับฟงความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน

ป 2561
งบประมาณ
(บาท)
15,000

ป 2562
ป 2563
ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000
15,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. โครงการพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- จัดทําเว็บไซต แจง
เหตุทุจริตและรับขอ
รองเรียน

200,000

200,000

200,000

200,000

2. โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด
-รับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนใน
การประชาคมปละ
ครั้ง
3. โครงการเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด
พบปะประชาชน
บูรณาการรวมกับ
หนวยงานราชการใน
พื้นที่

100,000

100,000

100,000

100,000 ขอ 2.และ

ขอ 3. ใช
งบประมาณ
เดียวกัน

-13มิติ
3. การ
สงเสริม
บทบาท
และการมี
สวนรวม
ของภาค
ประชาชน
(ตอ)

มิตทิ ี่ 3

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0
0

3.2 การรับฟงความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน (ตอ)

4. กิจกรรมการ
ดําเนินงานศูนยรบั
เรื่องราวรองทุกข

3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

1. มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด
2. ประชุมประชาคม
หมูบานและ
ประชาคมตําบล

0

4. มาตรการแตงตั้ง
ตัวแทนประชาคมเขา
รวมเปน
คณะกรรมการตรวจ
รับงานจาง

0

0

0

0

315,000

315,000

315,000

315,000

รวม

5 โครงการ
4 กิจกรรม
2 มาตรการ

0

0

หมายเหตุ

0

ใช
งบประมาณ
เดียวกันกับ
โครงการ
จัดทํา
แผนพัฒนา
เทศบาล
ตําบลโนน
สะอาด

-14โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

4. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด

4.1.1 โครงการ
จัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายใน
4.1.2 โครงการ
จัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน
4.1.3 กิจกรรมการ
ติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน

4.2 การสนับสนุน
ใหภาคประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิ รือการ
บริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได
4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น

4.2.1 กิจกรรมการ
รายงานผลการใช
จายเงินใหประชาชน
ไดรับทราบ

4. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น (ตอ)
มิติที่ 4

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3.1 กิจกรรม
0
0
0
0
สงเสริม สมาชิกสภา
ทองถิ่นใหมี บทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร
4.4 เสริมพลังการมี 4.4.1 มาตรการเฝา
0
0
0
0
สวนรวมของชุมชน ระวังการคอรรัปชั่น
(Community)
โดยภาคประชาชน
และบูรณาการทุก เชน การแจงทาง เว็บ
ภาคสวนเพื่อ
ไซดของ
ตอตานการทุจริต เทศบาลตําบลโนน
สะอาด และตูร ับ
เรื่องราวรองทุกข
เปนตน
2 โครงการ
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
รวม
1 มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
3 กิจกรรม

หมายเหตุ

สวนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 1 : การสรางสังคมที่ไมทนทุจริต
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหารขาราชการการเมืองฝาย
สภาทองถิ่นและฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและ
การ ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการ
ทํางานและความ รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให
สามารถปฏิบัติงานรวมกัน ไดอยาง มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยา งตอเนื่อง อีกทั้ง สามารถ
แกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จาก สภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหาเรื้อรังที่มีสวนบั่น
ทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่ จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
อยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นใน สังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็น
พองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชั่นลดนอยลงและหมดไปได ในที่สุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไป
ปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยาง
เขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคู กับการเปลี่ยนแปลง
คานิยมไปในทิศทางที่ไมเอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย
ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และ
การมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
แหง ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของ หนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูป
การบริหารการปกครองของ หนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลัก
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวน
รวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือ
กลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับ หนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเป าหมาย
วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หนวยงานองคกร สามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลโนนสะอาด จึงจัดทํา
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น

3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม
2. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถ นําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
4. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อยางมี ประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลโนนสะอาด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม
2. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นําไป ประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
4. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแส โลกาภิวัตน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวของ
โดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจใน
การใหบริการสาธารณะแก ประชาชน ใชอํานาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการใหบริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีใน
การประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการสงเสริม คุณธรรม
จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมคุณธรรม ในองคกรเพื่อเปนตน แบบให
ขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลโนนสะอาด จึงเห็น
ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงาน
ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีในการ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน จึงไดทํา
โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาที่เทศบาลตําบลโนนสะอาด มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรม
ของ พระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัว และใน
การปฏิบัติ ราชการ
3.2 เพื่อใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมในการ
เสริมสราง สังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว ประชาชน และ
ประเทศชาติ สราง จิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน
3.3 เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีของเทศบาลตําบลโนนสะอาด ในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และ ธรรมาภิบาล
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลตําบลโนนสะอาด
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาลตําบลโนน
สะอาด บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาที่
6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปนและ
เห็นคุณคาของ การเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวาย
ทานแกพระภิกษุสงฆที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เปนตน
6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ
7. ระยะเวลา ในการดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณ ในการดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนสะอาด

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 พนักงาน เจาหนาที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจาหนาที่ ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการสราง
สังคม แหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและเสียสละเพื่อ
ประโยชนสวนรวม
10.3 สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

ลําดับที่ 3
๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตําบลโนน
สะอาด
2. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรม เพื่อ
กําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท โดย
ใหมีกลไกและ ระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยางที่
ขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม ทั้ง
กาย วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม ซึ่งถา บุคลากรทุกคนที่ทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรม
ประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อมั่นและ ไววางใจที่จะเขามารับบริการที่องคกรนั้นๆ
และเพื่อเปน การเตรียมความพรอมทั้งในดานคน ไดแก บุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และขาราชการฝายประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงไดมีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิก สภา และพนักงานเทศบาลตําบลโนนสะอาด ดังกลาวนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต
3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสุข
แก ประชาชน
3.3 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชนทับซอน
4. เปาหมาย ผูบริหาร สมาชิกสภา และขาราชการพนักงานเทศบาลตําบลโนนสะอาด
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลโนนสะอาด
6. วิธีการดําเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตําบลโนนสะอาด โดยเชิญ
วิทยากรที่มีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตาน
การ ทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรม
นอกสถานที่ ในบางโอกาส
7. ระยะเวลา การดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณ ในการดําเนินการ 10๐,๐๐๐ บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลโนนสะอาด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด ประชาชนผูมารับบริการที่เทศบาลตําบลโนนสะอาด ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช แบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลกาประเมินมาต่ํากวารอยละ 70
ผลลัพธ ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตําบลโนนสะอาด เกิดจิตสํานึกที่ดีในการตอตานการ
ทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม

ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุงสู
การเปน ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยไดรับความ รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของ
ชาติและประชาชนเพื่อให ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานในพืน้ ที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน เทศบาลตําบลโนนสะอาด จึงได
กําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตขึ้น เพื่อใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการ
ปองกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและเกิดความ
ยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต แกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
ขาราชการฝาย ประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถิ่น
สมาชิก สภาทองถิ่น ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
4. เปาหมาย/ผลผลิต ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลโนนสะอาด
6. วิธีดําเนินการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเกี่ยวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการทุจริต
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปลูก
จิตสํานึก
2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลโนนสะอาด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพร

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ: โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานดานการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดํารัสชี้แนะแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป และไดทรงเนนย้ําแนวทาง
พัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
สรางภูมิคุมกันในตัว ตลอดจนใชความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต การปองกันใหรอดพนจากวิกฤต
และใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
โดยที่ภาวการณปจจุบันความเจริญกาวหนาดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยี มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว การ
ดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแขงขันคอนขางสูง ประชาชนโดยทั่วไปมีการรับอารยธรรมจากตางประเทศ
คานิ ยม เทคโนโลยีซึ่งบางอยางที่ไดรับเขามาทําใหเกิดคานิยมการใชชีวิตประจําวันที่ฟุมเฟอย เกิดความเสื่อมของ
สังคมและทําใหเกิดปญหาในสังคม ปญหาครอบครัว อีกทั้งการประกอบอาชีพของประชาชนภายในเขตพื้นที่ตําบล
บางกระบือที่อาชีพสวนใหญเปนเกษตรกรมีการมุงเนน เพื่อเพิ่มรายไดและการจําหนายโดยใชทรัพยากรจากภายนอก
มากขึ้น ตนทุนการผลิตจึงสูง
เทศบาลตําบลโนนสะอาด ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่ นที่มีความใกลชิดกับประชาชนในชุมชน
มากที่สุด โดยไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (ขอ 6) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสว นตําบล พ.ศ.
2537 มาตรา 67 (ขอ 6) และมาตรา 68 (7) จึงไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใชใหคนในชุมชนได
ปฏิบัติตาม และใหบังเกิดไดในชีวิตประจําวันของทุก ๆ คน ดวยการรูจักการใชทรัพยากรภายในชุมชน และเล็งเห็น
ความสําคัญในหลักการและปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อใหประชาชนภายในเขตพื้นที่ไดตระหนัก และเกิดการ
เรียนรูในการพึ่งพาตนเอง มีการดําเนินชีวิตใหอยูอยางพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับ
ตนเอง ครอบครัวและชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีความรู ความเขาใจประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําแนว
พระราชดําริมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวันตามหลักการพอเพียง ความพอดี การใชชีวิตอยางรอบคอบ ไมฟุมเฟอย
ใชชีวิตในความไมประมาท ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชน มีคณ
ุ คาและเกิดรายได
3.2 เพื่อใหเกษตรกรตําบลโนนสะอาด ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานของเทศบาลไดมีความรูการ
พัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เปาหมาย
กลุมเกษตรกรตําบลโนนสะอาด ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานของเทศบาล
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด และสถานที่ที่ตองการศึกษาดูงาน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ

6.2 ชี้แจงผูบริหาร สมาชิกสภา ประธานชุมชน ผูใหญบาน ถึงวัตถุประสงคของการจัดทําโครงการ
6.3 รั บ สมั ค รประชาชนเพื่ อ เข า กลุ ม เกษตรตํ า บลโนนสะอาด โดยทํ า หนั ง สื อ ถึ ง สมาชิ ก สภาเทศบาล
ประชาสัมพันธใหประชาชนที่สนใจเขารวมกลุม
6.4 ติดตอประสานงานสถานที่ศึกษาดูงาน
6.5 ดําเนินงานตามโครงการ
6.6 สรุปผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
200,000 บาท (สองแสนบาทถวน)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลโนนสะอาด
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 มีความรู ความเขาใจ การพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําแนวทางพระราชดําริ มาประยุกตใชกับชีวิตประจําวันตามหลักการความพอเพียง ความพอดี การใชชีวิต
อยางรอบคอบ ไมฟุมเฟอย ใชชีวิตในความไมประมาท ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชน มีคุณคาและเกิดรายได
10.2 กลุมเกษตรกรตําบลโนนสะอาด ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานของ เทศบาล ไดรับความรูเพิ่มเติม
ในการเกษตรกรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : ปลูกตนไมและบํารุงรักษาตนไม ในพื้นทีเ่ ทศบาลตําบลโนนสะอาด
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
เนื่ อ งด ว ยป จ จุ บั น โลกกํ า ลั ง เผชิญ กั บ สภาวะการเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ (Climate
Change) ที่ทําให อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติที่
มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะ
ตกในประเทศที่ไมเคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น ประเทศ
ตางๆ ทั่วโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลก รอน ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่ สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหา
ภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซ
ออกซิเจน อีกทั้งเปนการสรางความสมดุลการใชพื้นที่ใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ
ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอนเทศบาลตําบลโนนสะอาด จึงไดจัดทํา
โครงการ “ปลูกตนไมและบํารุงรักษาตนไม ในพื้นที่เทศบาลตําบลโนนสะอาด” เพื่อใหประชาชนได มีสวนรวมใน
การแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) และรวมถวายเปนราชสักการะใน
วโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังนั้น เทศบาลตําบลโนนสะอาด จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
พื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่วางเปลาในเทศบาลตําบลโนนสะอาด เพื่อใหเกิดความรมรื่น แกชุมชน
พรอมทั้งเปนการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปนสาธารณะ
รวมกัน
3.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
เขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด
3.3 เพื่อใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลคา
ทรัพยากรที่ มีและลดภาวะโลกรอน
3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและคลายรอน
แก ประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน 2,5000 ตน
5. พื้นที่ดําเนินการ ปาสาธารณะบานทุงโพธิ์-บานนาอุดม –บานโนนคูณ-บานโนนทอง
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และ
ประชาชนในทองถิ่น เขารวมกิจกรรม
6.2 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหจัดเตรียม
สถานที่เพื่อปลูกตนไม
6.3 จัดซื้อกลาไม พันธุไม เพื่อใชในโครงการ
6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน
และประชาชนใน ทองถิ่น
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยสํานักปลัด เทศบาลตําบลโนนสะอาด
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 100,๐๐๐ บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนสะอาด
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.2 ทําใหเพิ่มพื้นที่ปาไมและสิ่งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน
10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรม
รื่นในชุมชน

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมกลุมอาชีพระยะสั้นของเยาวชนตําบลโนนสะอาด
2. หลักการและเหตุผล
ในภาวการณปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอยางรวดเร็วการดําเนินชีวิต
การประกอบอาชีพมีการแขงขันคอนขางสูง มีการใชจายในชีวิตประจําวันที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งสภาพบานเมืองในปจจุบันที่
ประสบปญหาดานเศรษฐกิจ ราคาสินคาโดยทั่วไปไดปรับ ตัวสูง ประชาชนโดยทั่วไปจึงตองแบกภาระคาใช จายที่
เพิ่มขึ้น ดังนั้น การประกอบอาชีพในปจจุบันจึงไมไดมุงเนนเพียงรายไดหลักเพียงอยางเดียวการสนับสนุนเยาวชนไดมี
อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได ตลอดจนการพึ่งพาตนเองโดยใชหลักการและปรัชญา”เศรษฐกิจพอเพียง”ซึ่งมีความ
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน
โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้นของเยาวชนตําบลโนนสะอาด จัดขึ้นตามนโยบายของเทศบาลตําบลโนน
สะอาดที่มุงพัฒนาดานคุณภาพชีวิตสงเสริมการจัดการศึกษาอบรมและฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการ
ของเยาวชนในทองถิ่น เพื่อสรางรายไดและสรางประสบการณดานทักษะการฝกอาชีพ ซึ่งในครั้งนี้เปนการจัดฝกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น โดยอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยการฝกอบรมครั้งนี้ไดวิทยากรที่มีความรูความสามารถ
เต็มใจที่จะถายทอดประสบการณและเทคนิคตางๆใหแกผูเขารับการอบรม เพื่อเปนการเพิ่มรายได ลดรายจายใน
ครอบครัว
ดังนั้น งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห สํานักปลัด เทศบาลตําบลโนนสะอาด ไดจัดทําโครงการ
ฝกอบรมอาชีพระยะสั้นของเยาวชนตําบลโนนสะอาด โดยอาศัยอํานาจตามความนัยแหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒)มาตรา ๕๐ (๖) วาดวยใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม ประกอบกับ
มาตรา ๕๐ (๗) วาดวยการสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ จึงจัดใหมีการอบรมใหความรู
แกเยาวชนไดมีค วามรูในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได ลดรายจาย ซึ่งถือวาเปนงานที่หนว ยงานรับผิดชอบตอง
ดําเนินการใหเกิดการสรางกระบวนการเรียนรู ดําเนินการกิจกรรมตามกรอบและแนวปฏิบัติเทศบาลตําบลโนนสะอาด
จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้นของเยาวชนตําบลโนนสะอาด ขึ้น โดยมีวัตุประสงค ดังนี้
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาความรูและทักษะในอาชีพใหกับเยาวชน
๒. เพื่อใหเยาวชนสามารถนําไปเปนอาชีพเสริมกอรายไดตอครอบครัว
๓. เพื่อใหเยาวชนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
๔. เพื่อใหเยาวชนที่เขารับการอบรมมีความรูสามารถเผยแพรใหกับผูสนใจตอไปได
๔. เปาหมาย
ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้นของเยาวชนตําบลโนนสะอาด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เยาวชน จํานวน ๔๐ คน
๕. วิธีดําเนินการ
๑. ประชุมวางแผนงานกิจกรรมและรางโครงการ

๒. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ
๓. ประสานงานระหวางผูนําหมูบาน เชน กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกเทศบาลทุกชุมชนใหทราบถึงโครงการฯ
และประชาสัมพันธใหแกประชาชน เยาวชน ใหทราบทุกชุมชน
๔. ประสานวิทยากรเพื่อใหการอบรม
๕. ดําเนินงามตามโครงการ
๖. ติดตามและประเมินผล
๖. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑ .ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูอาชีพมากขึ้น
๒. ผูเขารับการฝกอบรมใชเวลาใหเกิดประโยชน
๓. ผูเขารับการอบรมมีความรูและมีทักษะที่สามารถนําไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ผูเขารับการอบรม จํานวน ๒๐ คน
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ผูเขารับการอบรม จํานวน ๒๐ คน
๘. สถานที่ดําเนินการ
หอประชุมเทศบาลตําบลโนนสะอาด
๙. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
๑๐. งบประมาณดําเนินการ
50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลโนนสะอาด

มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลโนนสะอาด
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ
ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ไมนอย
กวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาล
ที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทาง
ทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตรดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริม
ปกครองในระบอบประชาธิป ไตย เปน หนวยงานหลักในการจัดทํา บริการสาธารณะและกิจ กรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปน
อิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และ
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไข
ปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด
และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคาํ ครหา ที่ไดสรางความขมขื่น
ใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น ประกอบกั บ มีปจ จัย นานั ป การที่ค อยยั่ว ยวนใจ บั่ นทอนความมีคุณธรรม จริย ธรรม ซื่ อสั ตยสุจ ริ ต ของ
คนทํางานราชการสวนทองถิ่น ใหเหือดหายไป

ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารเทศบาลตําบลโนนสะอาด ตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหเทศบาลตําบลโนน
สะอาด บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกร
ตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่
3. วัตถุประสงค
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยการ
จัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกร
4. กลุมเปาหมาย
1. ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
2. มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน
3. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
1. จัดทํารางประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลโนนสะอาด
2. ประชาสัมพันธประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ประกาศการใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
4. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
5. รายงานผลการดําเนินงาน
8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลโนนสะอาด
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผลผลิต
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลโนนสะอาด 4 ป

ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของบุคลากร
เทศบาลตําบลโนนสะอาดได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลโนนสะอาด

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
ขาราชการพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลโนนสะอาด เปนบุคลากรที่
มีความสําคัญตอองคกร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิด
ประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการ
ในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อ
นําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปน ธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามเจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิ จการบา นเมือ งที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทศาสตรชาติวาดว ยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ขอที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบ าลและ
ป องกันปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิช อบในภาครัฐ กํา หนดใหป ลูกฝง คา นิยมคุณธรรม จริย ธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนอง
ความตองการ พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพื่อสรางความเชื่อมั่นในระบบราชการ
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีป ระสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
2. เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได
3. เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
4. เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี คนเกง
เขามา ทํางาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาลตําบลโนนสะอาด จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด
6. วิธีดําเนินการ
1. กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/เงินเดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 (และแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน)
2. นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
3. ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
4. ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
5. สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนสะอาด
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ
- เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
2. ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90 %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวาระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาล.มีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ได

ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโนนสะอาด ปลัดเทศบาล.
และหัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลโนนสะอาด เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจ
หน าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น อาศัยอํานาจตามตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 (และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
หนองบัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุ คลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิ กายน
2545 (แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสว นทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําอีก
มากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ นั้น มักจะประสบปญหา
ดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจาย
อํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝาย
ตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอัน
อาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการ
ใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนไป ตามตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546
ที่ กํ า หนดให การปฏิ บั ติง านตามอํ า นาจหน า ที่ ข องเทศบาลตํ าบลโนนสะอาด ต องเปน ไปเพื่ อ ประโยชน สุ ข ของ
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของ
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ลดขั้น ตอนการใหบ ริการและไมส รางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจํ าเปน ตองมีม าตรการ การ
มอบหมายอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด ขึ้น
3. วัตถุประสงค
1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน
3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตําแหนงหนาที่ราชการ

4. เปาหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด
6. วิธีดําเนินการ
1. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ สั่งการ
2. จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ
3. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
4. ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณดําเนินการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลโนนสะอาด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบตั ิราชการแทน
2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต

ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งนายเทศมนตรีตําบลโนนสะอาด ได ใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี ความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่อง ลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใช
ดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรี แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน
3. วัตถุประสงค
เพื่อ ใหก ารบริห ารงานบุค คลดา นการเลื่อ นขั้น เงินเดือ นมีค วามโปรงใส เปนธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต ขาราชการ เทศบาลตําบลโนนสะอาด
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลโนนสะอาด
6. วิธีดําเนินการ
1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการเทศบาลตําบล
โนนสะอาด โดยแตงตั้งปลัดเทศบาลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และขาราชการ
ที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตํา บลโนนสะอาดโดย
ประกอบดวยนายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาด ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเป น
กรรมการ และขาราชการที่รับผิดชอบ งานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตําบล
โนนสะอาด เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ให
คําปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
ตํ า บลโนนสะอาดรวบรวมและเสนอผลการพิ จ ารณากลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการให แ ก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนขาราชการเทศบาลตําบลโนนสะอาด
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการเทศบาลตําบลโนนสะอาด พิจารณา
ทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการ เทศบาลตําบลโนนสะอาด เสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 12 มกราคม 25597. ระยะเวลาดําเนินการ ชวงระยะเวลา มีนาคม –
เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปงบประมาณ

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ นักทรัพยพยากรบุคคล สํานักปลัด เทศบาลตําบลโนนสะอาด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได

ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อ ให การบัน ทึกบัญ ชี การจัดทํา ทะเบีย นคุมเงินรายจา ยขององค กรปกครองสว นทอ งถิ่น เป น
แนวทางเดียวกันและ สอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝาย บัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลโนนสะอาด จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายให
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความ คุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวน ทองถิ่นจะตองทําตามกฎหมาย
ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานของเทศบาลตําบลโนนสะอาด
3. วัตถุประสงค
1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่ เกี่ยวของ
2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลโนนสะอาด
5. พื้นที่ดําเนินการ กองคลัง เทศบาลตําบลโนนสะอาด
6. วิธีดําเนินการ
จัดทํา ทะเบี ยนคุมเงินรายจา ยตามงบประมาณแยกหมวดรายจา ย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว
7. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปงบประมาณ (หวงวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน)
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตําบลโนนสะอาด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่ เกี่ยวของ
2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทาง เดียวกัน
3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการ
บริห ารราชการ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ ของรัฐ และเกิด ประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพิ่มเติม
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
2. เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร
3. เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
4. เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
5. เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
6. เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
1. ผูอํานวยการกองคลัง
2. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลโนนสะอาด
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
2. จํา แนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน
งบประมาณ
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
4. สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
6. รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
7. เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง/งานพัสดุ เทศบาลตําบลโนนสะอาด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ
2. ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
3. ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาเปน ประโยชนกับประชาชน

ลําดับที่ 6
1. ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ พระราชบัญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได
2. เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
3. เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลโนนสะอาด
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองาน
ในการจัดหา พัสดุ
2. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เกี่ยวของกับผู เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทบั ซอน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตําบลโนนสะอาด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
2. มีการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
3. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได

