ส่วนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๑ โครงการพัฒนาบุคลากร
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากร
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้อ งถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญยิ่งคือการให้บริการในลักษณะ “บาบัด
ทุกข์ บารุงสุข” แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ของตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอน มีคณะผู้บริ หาร
และฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน ลักษณะพิเศษของการปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การมี อานาจใน
การกาหนดนโยบายการบริหารจัดการตนเอง ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้ความสาคัญกับการกระจาย
อานาจสู่ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนมีเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการส่ว นท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น อันจะนาไปสู่ความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรี ยนรู้ เพิ่มทักษะด้านการ
บริ ห ารจั ด การจากประสบการณ์ แ ละวิ สั ย ทั ศ น์ ใหม่ ดั ง นั้ น จึ งได้ จั ด โครงการฝึ ก อบรมและศึ ก ษาดู งานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล เพื่อนาประสบการณ์ที่ได้รับ
มาแก้ไขและพั ฒ นาเทศบาลให้ มีความเจริ ญ ก้าวหน้ าทั น ต่อสภาวะการเปลี่ ยนแปลงการจัดการองค์ กรในปั จจุบั น
ตลอดจนเป็ นการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบั ติห น้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างของ
เทศบาลในโอกาสต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๑ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและ
ลูกจ้างเทศบาล
๒ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อความเป็นเลิศ สามารถ
นาความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง
๓ เพื่อสร้างความตระหนักแก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาลในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหารจัดการองค์กร

๔ เพื่ อ สร้ างความสามั คคี แ ละขวัญ กาลั งใจในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของคณะผู้ บ ริห าร สมาชิ กสภาเทศบาล
พนักงานและลูกจ้าง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตาบลโนนสะอาด จานวน ๔๖ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
๖. วิธีดาเนินการ
๑. ประชุมคณะทางานปรึกษาหารือวางรูปแบบโครงการ
๒. เลือกเรือ่ งทีจ่ ะดาเนินการฝึกอบรม
๓. เลือกสถานที่ศึกษาดูงาน
๔. ดาเนินการตามกาหนดการที่วางไว้
๕. สรุปผลการดาเนินโครงการเสนอผู้บริหารรับทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ ๒๕๖๒
๘. งบประมาณดาเนินการ
๑๕๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งางบุคคล สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑๐. ผลลัพธ์
๑ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาลได้รับความรู้จากประสบการณ์ จริง เพื่อ
นามาพัฒนาตนเอง และการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและชุมชน
๒ สร้างความเข้มแข็งให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล เพื่อการพัฒนา
เทศบาลในอนาคต
๓ สร้างความรัก ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานและ
ลูกจ้างกับองค์กรเทศบาล

๑.๑.๒ โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับบุคลากร
๑. ชื่อโครงการ
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับบุคลากร
๒.หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคลากรให้ก้าวหน้าประชาชนของตาบลโนนสะอาด มีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าว
พ้นทุกวิกฤตที่สาคัญจากการพัฒนาบุคคลให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
คนในสังคม โดยเฉพาะ “เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้
อานาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงานโดยความซื่อสัตย์และคาดหวังจากประชาชนว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”
ต้องรับผิดชอบดูแล จัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชา ติให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ การส่งเสริม คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติตาม โดยได้กาหนดแนวทางการส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการและรูปแบบ ที่หลากหลาย และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลโนนสะอาด จึงเล็งเห็นความสาคัญในการพัฒ นา
บุคลากรในสังกัด เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสานึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์
สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ย นกระบวนทัศน์ วัฒ นธรรมค่ านิยม ด้วยการมีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบั ติงาน ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดทาโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชนขึ้น
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลโนนสะอาด มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจ
หลั กธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการดาเนินชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
๒. เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลโนนสะอาด ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มี
จิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้าง
ประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการกระทาความดี รู้จัก การให้การเสียสละและ
การบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
๓. เพื่ อ เป็ น การสร้ างภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องเทศบาลต าบลโนนสะอาด ในการเสริม สร้ างคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
๔. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นาชุมชนตาบลโนนสะอาด รวมทั้งพนักงานเทศบาล /พนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลโนนสะอาด
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติเสนอโครงการ
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ

๖.๓ ดาเนินฝึกอบรมตามโครงการฯ
๖.๔ ติดตามรายงานผลการดาเนินโครงการฯให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
๔๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ พนักงานของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ได้นาหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ทางานได้อย่างเหมาะสม
๙.๒ พนักงานของเทศบาลตาบลโนนสะอาด เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
และกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ

๑.๑.๓ โครงการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) และข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๑. ชื่อโครงการ
โครงการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) และข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐
๒. หลักการและเหตุผล
การพัฒ นาบุ คลากร ถือเป็น หัวใจสาคัญของการพัฒ นาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า หากมีการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใด ก็จะทาให้องค์กรเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น ซึ่งแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนา
องค์กร ในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร เพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน
ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกฎหมาย
ที่ส่งเสริมสิทธิการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการของประชาชนรวมทั้งเป็นกลไกที่สาคัญในการผลักดันให้
เกิดกระบวนการตรวจสอบการใช้อานาจของรัฐ ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมาย
ที่กาหนด และจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างให้สามารถนาความรู้ที่ได้มาใช้
ปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรให้กับพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง เทศบาลตาบลโนนสะอาด จึงได้จัดทาโครงการดังกล่าวนี้ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานให้กับ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
๒.เพื่อให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานได้ ถูกต้องตามระเบียบและข้อกฎหมายและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเกิดความรักความสามัคคีภายในหน่วยงาน
๔. เป้าหมาย
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบลโนนสะอาด
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๖. วิธีดาเนินการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
ดาเนินการอบรมตามกาหนดการ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
กิจกรรมเสริมการมีส่วนร่วมในการทางาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม และรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ

๗. ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ ๒๕๖๒

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
จานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ภายใต้ กรอบ
ของระเบียบและข้อกฎหมายที่กาหนด และนาความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กรและพื้นที่ชุมชน
๒. สามารถนาความรู้ที่ได้มาสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี เพื่อก่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันทางานด้วย
ความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ข องตนเองและ
องค์กร

๑.๒ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
๑.๒.๑ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
๑. ชื่อโครงการ
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
๒. หลักการและเหตุผล
ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่สถานบันครอบครัวไทย ให้การเคารพยกย่องมากทีส่ ุด เพราะบุคคลที่มี
ประสบการณ์ในชีวิตสูง เป็นผู้ถ่ายทอดความสามารถ ประเพณี วัฒนธรรมและค้าจุนจิตใจ ให้แก่บุคคลในครอบครัว
ชุมชน และสังคม ได้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
แต่ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยจะสูญเสียความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวันความสามารถเสื่อมถอย ต้อง
อาศัยญาติและครอบครัวคอยดูแล ทาให้เป็นภาวะผลกระทบต่อภาวะทุพพลภาพในผู้สูงอายุ เกิดจากกระบวนการการ
สูงวัยและโรคต่าง ๆ มากมายทาให้เกิดปัญหา ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต เศรษฐกิจ สังคม ปัญหาเกี่ยวกับ
ครอบครัว และปัญหาค่านิยมที่เปลี่ยนแปลง เป็นกลุ่มประชาชนที่ใช้บริการสุขภาพสูงกว่าวัยอื่น ๆ และจะต้องใช้จ่าย
งบประมาณของประเทศในด้านการรักษาพยาบาลสูง
ตามพระราชบั ญญั ติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๗)
ส่งเสริมการพัฒ นาสตรี เด็ ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งเทศบาลตาบลโนนสะอาด ได้ให้ความสาคัญกับ
ผู้สูงอายุ มาโดยตลอด ได้ร่วมกับ ส่ วนราชการในพื้นที่ กลุ่มองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ในการดูแลคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เช่น การตรวจสุขภาพผู้สูง อายุ ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพกาย สุ ขภาพจิต ส่งเสริมการออกกาลังกาย
ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ลูกหลาน รดน้าดาหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุ ในการทากิจกรรมร่วมกัน และมี ศูนย์รวม
การถ่ายทอดภูมิปัญญาประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพ การ
ออกกาลังกายอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตาบลโนนสะอาด ได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุ ในการ
ทากิจกรรมร่วมกัน
๒. เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมส่งเสริมด้านอาชีพและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
๓. เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ
๔. เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
๕. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ
๖. เพื่อเป็นศูนย์รวมให้ผู้สูงอายุ สมาชิกชมรม องค์กรเครือข่าย มีสถานที่ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๑ ผู้สูงอายุภายในตาบลโนนสะอาด จานวน ๑๓๐ คน
๒ คณะผู้บริหาร จานวน ๔ คน
๓ สมาชิกสภาเทศบาล จานวน ๑๒ คน
๔ กานัน และผู้ใหญ่บ้าน ภายในเขตเทศบาลตาบลโนนสะอาด จานวน ๙ คน
๕ ข้าราชการ พนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน ๒๕ คน
รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จานวน ๑๘๐ คน

๕. พื้นที่ดาเนินการ
- ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
๖. วิธีดาเนินการ
ที่

รายการ/กิจกรรม

มี.ค.

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

๑. เขียนโครงการเสนอผู้บริหาร
๒. ประชุมชี้แจงการจัดงานกาหนดวัน เวลา
สถานที่ พร้อมแต่งตั้งคณะทางาน
๓. ติดต่อ ประสานงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ
๔. จัดกิจกรรมตามโครงการ
๕. รายงานผลการดาเนินโครงการ
๗. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
๓๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑๐. ผลลัพธ์
๑ ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุ ในการทากิจกรรมร่วมกัน
๒ ได้ส่งเสริมด้านอาชีพและมีสถานที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
๓ ได้ส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ
๔ ได้มศี ูนย์รวมการถ่ายทอดภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
๕ ได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ
๖ ได้เป็นศูนย์รวมให้ผู้สูงอายุ สมาชิกชมรม องค์กรเครือข่าย มีสถานที่ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ

ต.ค.

๑.๒.๒ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
๑. ชื่อโครงการ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
๒. หลักการและเหตุผล
จากสภาพปัญหาทางสังคมปัจจุบันที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ปัญหายาเสพติด รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งด่วน
ต่อต้านและปราบปรามยาเสพติด รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายการพัฒ นาการเล่ นกีฬาและออกกาลั งกายไปสู่
ภูมิภาคของประเทศ โดยเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่ม ออกกาลังกายและเล่นกีฬา โดยประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนากีฬาและออกกาลังกาย จัดหาสถานที่ จัดกิจกรรมการออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึงรวมทั้งส่งเสริมให้
เด็ ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่ ว ไป ให้ มี ค วามสนใจในการเล่ น กีฬ าและออกก าลั งกายโดยใช้เวลาว่างให้ เป็ น
ประโยชน์ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านกีฬา โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการด้านกีฬา จัดกิจกรรมและสถานที่เล่นกีฬา รวมทั้งจัดสร้างสนามกีฬาในทุกหมู่บ้านและชุมชน
เทศบาลตาบลโนนสะอาด ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชน ได้เล็งเห็ นความสาคัญของ
ชุมชนในการออกกาลังกายและเล่นกีฬาต่อต้านยาเสพติด และสนั บสนุนโรงเรียน ในการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
ทั้งนี้เพื่อที่จะนานโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมสุขภาพและการออกกาบัลกาย
ของเทศบาลตาบลโนนสะอาดมาปฏิ บั ติให้ บ รรลุ ตามวัตถุ ป ระสงค์ที่ตั้งไว้ เพราะทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นทรัพยากรที่
ทรงคุณค่า เพียงแต่พัฒนาบุคคลให้เก่ง ให้ดีเท่านั้น การพัฒนาด้านอื่น ๆ ย่อมมีผลดีตามมา การกีฬาและออกกาลังกาย
เป็น ปัจจัยสาคัญ หรือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒ นาสุ ขภาพ พลานามัย และมีบทบาทในการ
พั ฒ นาบุ คคล สั งคม และยั งมี ส่ ว นช่ว ยเหลื อ ในการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริย ธรรมแก่บุ ค คล ซึ่งถือว่าเป็ น ทรัพ ยากรที่
ทรงคุณ ค่าต่อสั งคม หากได้มี การพัฒ นาทักษะ พัฒ นาความรู้ ความสามารถ พัฒ นาจิตใจซึ่ งถือว่าเป็นทรัพ ยากรที่
ทรงคุณค่าต่อสังคม หากได้มีการพัฒนาทักษะ พัฒนาความรู้ ความสามารถ พัฒนาจิตใจซึ่งเป็นพื้นฐานการพั ฒนาที่
ยั่งยืนก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ตามที่ข้อระเบียบ/กฎหมายดังนี้
๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๑-๒๘๓
๓. โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกีฬาจะต้ องอยู่ในอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายในการจัดให้มีและบารุงสถานที่สาหรับการกีฬาหรือการส่งเสริมการกีฬา
โดยโครงการ/กิจกรรมที่องค์ปกครองสวนท้องถิ่นจะสามารถตั้งงบประมาณสนับสนุนได้นั้น จะต้องเป็นการดาเนินงาน
การที่มีลักษณะเป็นการจัดทาบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองเป็นส่วนรวม มิใช่การ
ดาเนิ น การในเชิงธุรกิจ โดยถือปฏิ บั ติตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ว นมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๔ ลงวันที่ ๘
มกราคม ๒๕๕๓ ประกอบหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท๐๘๐๘.๒/ว๒๖๙๗ ลงวันที่๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ
หนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๘๙ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗๓. ตามหนังสือมท.ที่ มท๐๘๐๘.๔/ว๒๕๘๙ ลงวันที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๕๗
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล เป็นการสร้างกิจกรรม กระบวนการทางานแบบบูรณาการเสริมสร้างปัจจัย
ทางบวกที่ส่งผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหายาเสพติดและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป
ให้หันมาเล่นกีฬาออกกาลังกายมากขึ้น

๒. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ ปรองดองระหว่างเทศบาลตาบล
โนนสะอาด โรงเรียน และหมู่บา้ น
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเล่นกีฬาและออกกาลังกายอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
๔. เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินระหว่างชุมชนในเขตเทศบาลตาบลโนนสะอาด ทาให้เกิดความสามัคคีอัน
จะนาไปสู่การพัฒนาเทศบาล
๕. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทาให้ห่างไกลยาเสพติด เกิดความสามัคคีในหมู่คณะได้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รู้จักมีน้าใจนักกีฬา สามารถนามาใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน ให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กนักเรียน เยาวชน ผู้ปกครอง คณะครู ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ตลอดทั้งประชาชนทั่วไป
๕. พื้นที่ดาเนินการ
สนามกีฬาเทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
๖. วิธีดาเนินการ
๑ นาเสนอโครงการต่อสภาเทศบาลตาบลโนนสะอาด และสภามีมติอนุมัติ
๒ ประชุมชี้แจงการจัดการแข่งขัน กาหนดวัน เวลา สถานที่ ประเภทของกีฬาต่อประชาคมหมู่บ้าน คระครู
คณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้าน
๓ เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
๔ ประชุมแต่งตั้งและคณะกรรมการดาเนินการโครง และผู้รับผิดชอบด้านต่าง ๆ
๕ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
๖ ประสานกับโรงเรียน ผู้นาหมู่บ้าน ตลอดจนประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗ รายงานผู้บังคับบัญชา
๘ รายงานผล
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๘. งบประมาณดาเนินการ
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑๐. ผลลัพธ์
๑. ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเล่นกีฬา และออกกาลังกาย
๒. ทาให้เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน
๓. เด็กเยาวชน และประชาชนมีความตื่นตัวในการออกกาลังกาย
๔. เด็กเยาวชน และประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๑.๒.๓ โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๑. ชื่อโครงการ
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๒. หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่สาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น น้า ป่าไม้ แร่ธาตุ ซึ่งนับวันจะ
หมดลงเนื่องจากมนุ ษย์ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและการบารุงรักษา จะเห็นได้จากปัจจุบันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมี
มากขึ้น ทาให้น้าเสีย อากาศเป็นพิษ ขยะล้นเมือง อันเนื่ องมากจากการขาดจิตสานึกของมนุษย์ที่มีต่อ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสาคัญ และต้องได้รับการพั ฒนา
ทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เจริญเติมโตเป็นพลเมืองดีที่จะเป็นกาลังใน
การพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ปัญหาที่จะได้รับผลกระทบจากการทาลายทรัพยากรธรรมและสิ่ งแวดล้อม จึงได้จัดทาโครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑ เพื่ อ เป็ น การปลู ก และปลุ ก จิ ต ส านึ ก ให้ แ ก่ เด็ ก และเยาวชน มี ค วามตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีจิตสานึกที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของ
ชาติ
๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสานึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กและเยาวชนในชุมชน
๕. พืน้ ที่ดาเนินการ
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่กาหนดตามความเหมาะสม
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดประชุมเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
๒. ประสานงานวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ประสานงานสถานที่จัดอบรม และสถานที่จัดกิจกรรม
๔. ดาเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนที่กาหนดไว้
๕. สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
๓๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนสะอาด

๑๐. ผลลัพธ์
๑. เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิดจิตสานึ ก
ที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของชาติ
๓. เด็กและเยาวชนเกิดจิตสานึกสาธารณะ รู้จกั เสียสละ และรู้จักแบ่งปัน

๑.๒.๔ โครงการส่งเสริมจริยธรรมการเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมจริยธรรมการเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล
วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่ นต่าง ๆ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ ขึ้นเพื่อ
ใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการด าเนิ น ชี วิ ต โดยแสดงออกในรูป แบบและวิ ธีก ารที่ ห ลากหลาย ทั้ งในรูป แบบของวิ ถี ชี วิ ต
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกและกระตุ้น ให้คนในชุมชนท้องถิ่น
เกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้น ฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่า
ความหลากหลายของศิลปะและวัฒ นธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชี วิต ค่านิยม และความเป็นไทย ในปัจจุบันวัฒ นธรรม
ท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด รวมทั้งประเพณีและวิ ถีชีวิตที่ดี
งาม ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรม ได้มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างหลากหลายกันในพื้นที่ ไม่ได้รับการสืบสานและอนุรักษ์
ฟื้นฟูรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและจิตใจทาให้คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมลดน้อยไปจนแทบจะ
สู ญ หาย วัฒ นธรรมวิถี ชีวิ ตที่ เกิ ด ขึ้ น จากการสั่ งสมองค์ค วามรู้ในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น มี ลั กษณะโดดเด่ น ที่ แ ตกต่ างกัน ไป
ตามสภาพพื้นที่ ในแต่ละพื้นที่มีภูมิ ปัญญาหลากหลาย ควรที่จะได้รับการถ่ายทอดเยาวชนรุ่นหลังสืบไป การอนุรักษ์
เป็นหนทางหนึ่งที่ยั่งยืน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้ดารงอยู่ในท้องถิ่น
การเรียนรู้ภูมิปัญญา ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอด ภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพื่อให้เยาวชนสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชน และชุมชน ตระหนักถึงความสาคัญของชุมชน
มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการศึกษาเรียนรู้วิถีการดารงชีวิต
ชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่มีมาช้านาน บนพื้นฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพันสอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชน
จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เทศบาลตาบลโนนสะอาด ได้เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กาลังจะสูญหาย
จึงเห็ น ควรจาเป็ นที่จะต้องจัดโครงการส่งเสริมจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒ นธรรม และภูมิ ปัญ ญา
ท้องถิ่น ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดารงอยู่รักษา ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาอัน
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อให้ชุมชนแข็งแรงมีรากแก้ว ไม่ถูกกลืนไป กับกระแสโลกาภิวัตน์โดยปราศจากดุลยภาพ
ทางปัญญาและความรู้ที่จะอนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ เพื่อให้เด็กเยาวชนรุ่นลูกหลานโดยการสืบทอดประเพณี
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่คนรุ่นปู่ย่า ตายาย ในตาบลโนนสะอาดสืบทอดกันต่อ ๆมาเป็นผู้สืบทอดต่อไป
ข้อกฎหมายกาหนด
บัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเจตนาส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ การปลูก
จิตสานึก การเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยม อันดีงามของวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตาบลมีหน้าที่ต้องทา ดังต่อไปนี้
ข้อ (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๘) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้คระผู้บริหาร/สมาชิกเทศบาล/พนักงานลูกจ้างเทศบาล/เด็ก /เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตาบล
โนนสะอาด ได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒.เพื่อปลูกจิตสานึกให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
สืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย
๓. เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสาคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์
ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสานึกในการรักษาวัฒ นธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๑. คณะผู้บริหาร จานวน ๕ ราย
๒. สมาชิกสภาเทศบาล จานวน ๑๒ ราย
๓. ข้าราชการ/พนักงานลูกจ้า จานวน ๓๐ ราย
๔. เด็ก/เยาวชน และประชาชนในตาบลโนนสะอาดจานวน ๑๘๕ ราย
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
๖. วิธีดาเนินการ
ที่
รายการ/กิจกรรม
๑ นาเสนอโครงการต่อสภาและสภามีมติ
อนุมัติ
๒ ประชุ ม ชี้ แ จงการจั ด งานก าหนดวั น
เว ล า ส ถ า น ที่ พ ร้ อ ม แ ต่ ง ตั้ ง
คณะทางาน
๓ เขียนโครงการเพื่อเสนอผู้บริหาร
๔ ประสานกั บ ทางโรงเรี ย นและผู้ น า
หมู่บ้าน
๕ จัดกิจกรรมตามโครงการ
๖ รายงานผลการดาเนินโครงการฯ

มิ.ย.

๗. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดาเนินการ
๔๕,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลโนนสะอาด

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

๑๐. ผลลัพธ์
๑. คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานลูกจ้างเทศบาล/เด็ก/เยาวชน และประชาชนทุกหมู่บ้ านใน
พื้นที่ตาบลโนนสะอาดเพื่อให้ มีจิตสานึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิ
ปัญญา และคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย
๒. ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป
๓. เด็ก/เยาวชนและประชาชน ในท้องถิ่น ได้เรียนรู้ความสาคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมา และวัฒนธรรมประเพณี ของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจ และจิตสานึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

๑.๒.๕ โครงการอบรมธรรมในวันเข้าพรรษา
๑. ชื่อโครงการ
โครงการอบรมธรรมในวันเข้าพรรษา
๒. หลักการและเหตุผล
จารีตประเพณีพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของจารีตประเพณีว่าคือสิ่งที่
นิยมถือปฏิ บั ติสืบ ๆ กันมาเป็ นแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณี และได้ให้ ความหมายของจารีตประเพณีไว้ว่าคือ
ประเพณีที่นิยมและประพฤติกันสืบมาถ้าฝ่าฝืนถือว่าเป็นผิดเป็นชั่ว
(มาตรฐานการส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย: ๘ )
สามารถจันทร์สูรย์ (๒๕๔๑ : ๑๑) จารีตประเพณี หมายถึง ประเพณีประชาชนได้ถือปฏิบัติกันมาแต่อดีต
กาลถ้าใครฝ่ าฝื น ไม่ป ฏิ บั ติ ตามถื อว่าเป็ น ความผิ ด ส่ ว นใหญ่ เป็ น หลั กศี ล ธรรมของสั งคมที่ ส าคัญ ด้ ว ยใน วัน ที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นวันเข้าพรรษา
ตามที่ได้รับแจ้งจากจังหวัดขอนแก่นว่า ตามประกาศคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๖กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง วัน
งดดื่มสุราแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้กาหนดวันเข้าพรรษาของทุกปี
เป็ น วันงดดื่มสุ ราแห่ งชาติ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ให้ ห น่วยงานต่าง ๆ สนับสนุน
กิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทาความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา โดยการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปีตามบริบ ทของตัวเอง โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ ประสานผู้ ว่า
ราชการจังหวัดทุกจังหวัด สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบจัดให้มีกิจกรรมวันงดดื่มสุราในช่ วงเข้าพรรษา และ
จัดให้ มี กิจ กรรมวัน งดดื่ม สุ ร าแห่ งชาติเป็ น ประจาทุ กปี โดยจัดให้ มี กิจกรรมลงนามปฏิ ญ าณตน งดดื่มสุ ราในช่ว ง
เข้าพรรษา และกิจกรรมอื่นตามที่เห็นสมควร
เทศบาลตาบลโนนสะอาด เป็นหน่วยงานหลักในท้องถิ่น ที่มีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมและอนุรักษ์ สถาบัน
ศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ให้ คงอยู่และสืบทอดต่อไป ใน
การจัดกิจกรรมอบรมธรรมในวันเข้าพรรษา คือการสร้างจิตสานึกบารุงรักษา และซึมซับมรดกทางศิลปวัฒ นธรรม
ประเพณีให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นของตนเองอีกทั้งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกาหนดให้วันเข้าพรรษา
เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” รวมทั้งการงดเว้นจากอบายมุขต่าง ๆ เช่น งดการฆ่าสัตว์ และไม่เกี่ยวข้องอบายมุข ตลอด
ระยะเวลา ๓ เดือน ของการเข้าพรรษา และเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของ
พุทธศาสนิกชนให้มีสานึกในคุณธรรม และมีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความเพียร อดทน มีสติปัญญา และ
มีความรอบคอบเพื่ อให้ เกิดความสมดุล และมีความพร้อมกั บ การเปลี่ ยนแปลงทั้งทางด้านวัตถุ สั งคม สิ่ งแวดล้ อ ม
วัฒนธรรมจากโลกภายนอก สามารถจะดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่ างพอประมาณ ไม่ประมาท โดยยึดหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย มาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาจิตใจไปพร้อม ๆ กันกับการพัฒนาทุกด้าน โดยนาหลักธรรมคาสอนทาง
พระพุทธศาสนาสู่การประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการจัดงานของกองการศึกษาได้ทาตามอานาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย โดยได้กาหนดไว้ในแผนงาน โครงการ ตามเทศบัญญัติ
จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเห็นควรจาเป็นที่จะต้องจัดโครงการอบรม “ธรรมในวันเข้าพรรษา” ให้กับคณะ
ผู้บริหาร/ สมาชิสภาเทศบาล/ ข้าราชการ/ พนักงานลูกจ้าง/ เด็ก/ เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั้ง ๙ หมู่บ้าน ใน
ตาบลและใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนเห็นความสาคัญและรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๓. วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ ให้คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานลูกจ้างเทศบาล/เด็ก/เยาวชน และประชาชนในพื้นที่
ตาบลโนนสะอาด ได้ร่วมกิจกรรมการอบรมธรรมในวันเข้าพรรษา และกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา
๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนเห็นความสาคัญและรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น
๓. เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทาความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๑. คณะผู้บริหาร จานวน ๕ ราย
๒. สมาชิกสภาเทศบาล จานวน ๑๒ ราย
๓. ข้าราชการ/พนักงานลูกจ้าง จานวน ๕๐ ราย
๔. เด็ก/เยาวชน และประชาชนในตาบลโนนสะอาดจานวน ๑๘๐ ราย
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ณ วัดบ้านโนนสะอาด ตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
๖. วิธีดาเนินการ
มิถุนายน ๒๕๖๑
(สัปดาห์)

การดาเนินการ
๑

๒

๓

กรกฎาคม ๒๕๖๒
(สัปดาห์)
๔

๑

๒

๓

๔

๑) ประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการดาเนินการ
๒) เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
๓) ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔) จัดกิจกรรมตามโครงการ
๕) รายงานผลการดาเนินโครงการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดาเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑๐. ผลลัพธ์
๑. คณะผู้บริหาร/สมาชิกเทศบาล/พนักงานลูกจ้างเทศบาล/เด็ก/เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตาบลโนน
สะอาด ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมการอบรมธรรมในวันเข้าพรรษา และกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา
๒. เด็ก เยาวชน ประชาชนเห็นความสาคัญและรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๓. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม งดเหล้าช่วงวันเข้าพรรษา
๔. เด็กเยาวชน และประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๑.๓ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
๑.๓.๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
๑. ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
๒. หลักการและเหตุผล
เด็กเป็ น ทรั พยากรบุ คคลที่ส าคัญ ยิ่ งของประเทศชาติ เป็น กาลั งหลั กส าคัญ ในการพั ฒ นาชาติบ้ า นเมืองให้
เจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพื่อสืบทอดความเป็นชาติในอนาคต การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ดีย่อมจะทาให้เด็กได้รับการพัฒนา
และเพิ่มพูน ความรู้อยู่เสมอ ทั้งด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การจัดกิจกรรมส่งเสริม
พั ฒ นาการเด็ก จึงเป็ น อีกแนวทางหนึ่ งที่จ ะสร้างสรรค์ให้ เด็กมีความรู้ความสามารถ และพั ฒ นาการด้านต่าง ๆ ซึ่ง
เทศบาลตาบลโนนสะอาดได้เล็งเห็นคุณค่าและความสาคัญของเด็ก จึงได้กาหนดจัดโครงส่งเสริมพัฒนาการเด็กขึ้นเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความบันเทิง มีการละเล่น มีการแข่ งขันเล่นเกมส์ชิงรางวัล ซึ่ง เป็นกิจกรรมที่จาเป็นของโครงการ
และเป็นการสร้างเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้รักสามัคคี สนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักใน
สิ ท ธิ หน้ าที่ มีร ะเบี ย บวินั ย ได้รั บ ข่าวสารที่ เป็ น ประโยชน์ และความบั น เทิ ง เน้น การพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต พั ฒ นา
สุ ข ภาพจิ ต ใจ และสติ ปั ญ ญา ให้ เป็ น เด็ ก ที่ มี คุ ณ ภาพเมื่ อโตขึ้ น จะได้ เป็ น บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถน าความรู้
ความสามารถมาพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ ให้มีคุณภาพและเจริญรุ่งเรืองต่อไป
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาล เป็ นองค์กรของรัฐที่มีความ
ใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งประชาชนมองเห็นการปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างชัดเจน และพร้อมที่จะนาเอาเป็น แบบอย่างในการ
ดาเนิ น ชีวิตของตนเองได้ง่ายที่สุ ด ฉะนั้ น ผู้ น าชุมชน อาทิ คณะผู้ บริห าร ประธานสภาฯ กานัน ผู้ ใหญ่ บ้าน ผู้ ช่ ว ย
ผู้ ใหญ่ บ้ าน ตลอดจนเจ้ าหน้ า ที่ของรั ฐ พนั กงาน ลู กจ้าง จึ งมี ความส าคัญ ที่จะเป็น แบบอย่างให้ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปได้ถือปฎิบัติแนวทางที่ถู กต้อง เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสาคัญของเด็ก และเยาวชน ในการ
อบรมเอาใจใส่เลี้ยงดูให้เป็นเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ และเน้นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน
เด็กและช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบ
วินั ย อั น ดี และเผยแพร่ ป ฎิ ญ าณสากลว่าด้ว ยสิ ท ธิข องเด็ ก นอกจากนี้ ยังเป็ น การส่ ง เสริม สนั บ สนุ น เด็ ก ที่ มีค วามรู้
ความสามารถ ซึ่งประสบผลสาเร็จได้รับการยกย่อง เชิดชู ในด้านต่าง ๆต่อหน้าสาธารณชน สร้างความภาคภูมิใจให้กับ
เด็กครอบครัว ญาติพี่น้อง ครู-อาจารย์ โรงเรียน หมู่บ้าน และตาบล อันจะช่วยเป็นแรงจูงใจให้ เด็กเยาวชนได้ยึดถือ
เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสร้างคุณค่าด้านคุณธรรม ความดี สร้างการแข่งขันทางด้านการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์
ต่อไปในอนาคต ซึ่งเด็กในวันนี้จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทมี่ ีคุณภาพ จากสภาพปัญหาที่ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเห็นควรจาเป็น
ที่จะต้องจัดโครงการส่งเสริมการพัฒ นาเด็ก ประจาปี ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความบันเทิง มีการละเล่น มีการ
แข่งขันเล่มเกมส์ชิงรางวัล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จาเป็นของโครงการ หากไม่มีกิจกรรมเหล่านี้อาจทาให้โครงการไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์
ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด
๓. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความบันเทิง มีการละเล่น มีการแข่งขันเล่นเกมส์ชิงรางวัล กิจกรรม
ตอบคาถาม กิจกรรมการแสดงบนเวที กิจกรรมเกมส์นันทนาการ ฯลฯ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เชิงปริมาณ
เด็ก เยาวชน คณะครู ผู้ปกครอง ส่วนราชการอื่น องค์กรเอกชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล
ตาบลโนนสะอาด และใกล้เคียงที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๗oo คน
เชิงคุณภาพ
๑. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ความบันเทิง และความสนุกสนาน
๒. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ทากิจกรรมร่วมกัน เน้นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การแสดงออกและรู้รักความสามัคคีมากขึ้น
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
๖. วิธีดาเนินการ
๑. ประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการดาเนินงาน
๒. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
๓. ติดต่อประสานงานจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง เช่น โรงเรียน องค์กรเอกชน ผู้นาชุมชน
๔. ดาเนินงานตามโครงการฯ
๕. รายงานผลการดาเนินงาน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ ๒๕๖๒
๘. งบประมาณดาเนินการ
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑๐. ผลลัพธ์
๑. เด็ก/เยาวชนปฏิบัติตนเป็นเด็กดี มีระเบียบวินัย ขยันขันแข็ง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เสียสละรู้จักสิทธิ
หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรื่องตลอดไป
๒. เด็ก/เยาวชน ได้รับความสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มี
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๓. เด็ก/เยาวชน ได้รับความรู้ ความบันเทิง มีการละเล่น มีการแข่งขันเล่นเกมส์ชิงรางวัล กิจกรรมตอบคาถาม
กิจกรรมการแสดงบนเวที กิจกรรมเกมส์นันทนาการ ฯลฯ

๑.๓.๒ โครงการผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับปฐมวัย
๑. ชื่อโครงการ
โครงการผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับปฐมวัย
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ มีนโยบายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่เด็ก อายุระหว่าง๓-๕ ขวบโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคมและสติปัญญา ให้มี
พัฒนาการเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ ของแต่ละบุคคล มีความพร้อมที่ จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และมีคุณลักษณะตาม
หลักสูตร เป็นการเตรียมเด็กที่จะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา ให้มีความพร้อมและความสามารถในการเรียนตาม
คุณภาพนักเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้งด้าน ความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่ อพัฒ นาคนให้มีความสมดุ ล โดยยึดหลักผู้เรียนสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนรู้
มุ่งเน้ น ทักษะการปฏิบั ติจ ริง เน้ น ทักษะการตั้งคาถามและการค้ น คว้าหาคาตอบ ของแต่ล ะบุคคล การจัดการและ
ประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้านต่าง ๆ ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ ทา
ได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผสมผสานสาระความรู้ ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล
กัน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลังสูตรการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของ
สถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กควบคู่กับสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ โดยการกาหนดหลักการ คุณภาพขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้และกลไกที่จะกากับดูแล
ส่งเสริมอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรปฐมวัยเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการจัดการให้แก่ผู้บริหาร
และครู ป ฐมวั ย ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ให้ มี ค วามรู้ ด้ า นการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
พุทธศักราช ๒๕๔๖ และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางด้านสมองในเด็กปฐมวัย ( BrainBasd Learning ) ซึ่งจะส่งผลไปยัง การศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เข้มแข็งและมีคุณภาพต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๒. เพื่อให้เด็กมีลักษณะที่พึ่งประสงค์
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กเล็กทีจ่ บหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย จานวน ๒ ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด ๒๑
ราย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย์จานวน ๑๓ ราย
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด
๖. วิธีดาเนินการ
๑. พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย
๒. จัดทาและพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย
๓. พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย และการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่สอดคล้องกับค่านิยม
๑๒ ประการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑

๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางประภัสสร เจริญทรัพย์ ตาแหน่ง ครู ค.ศ.๑
๑๐. ผลลัพธ์
๑. เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
๒. เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
๓. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับดี

๑.๓.๓ โครงการโตไปไม่โกง
๑. ชื่อโครงการ
โครงการโตไปไม่โกง
๒. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากโครงการคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” มุ่งหล่อหลอม ปลูกฝังให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ มีคุณภาพ
เปี่ยมไปด้วยค่านิยมและคุณสมบัติที่พึงปรารถนา เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมทั้งมีความรักในความถูกต้องและเป็นธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงในการดาเนินชีวิต ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่
ขาดเสียมิได้ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ และต่อการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น สังคมและประเทศชาติ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น อย่างสันติบนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม
๒. เพื่อสร้างจิตสานึกคุณธรรมของนักเรียน ให้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้จักจาแนกชั่วดี สามารถ
แยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอรัปชั่น
๓. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การ
รับผิดชอบและมีวินัย และรักความพอเพียง
๔. เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนให้คิดเป็นและปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
๖. วิธีดาเนินการ
๑. ประชุมปรึกษาหารือการจัดทาโครงการ
๒. ประชุมโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดาเนินงาน
๔. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
- สอดแทรกบูรณาการในสาระการเรียนรู้
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมการแสดงบนเวทีเดือนละครั้ง
๕. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้อง
๖. ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
๗. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ และรายงาน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๘. งบประมาณดาเนินการ
๓๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางประภัสสร เจริญทรัพย์ ตาแหน่ง ครู ค.ศ.๑
๑๐. ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑.ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
๒. แบบประเมินพฤติกรรมของครูประจาชั้น
๓. ความพึงพอใจในการดาเนินงานตามโครง

วิธีประเมิน
๑. แบบสอบถาม
๒. การสังเกต
๓. สารวจ/สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑. บันทึก
๒. แบบสารวจ
๓. แบบสารวจความพึงพอใจ

๑.๓.๔ โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครพิทักษ์ป่าตาบลโนนสะอาดและสิ่งแวดล้อม
๑. ชื่อโครงการ
โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครพิทักษ์ป่าตาบลโนนสะอาดและสิ่งแวดล้อม
๒. หลักการและเหตุผล
การอนุ รักษ์และฟื้น ฟู ทรัพ ยากรธรรมชาติในปั จจุบั น นับ ว่ามีความจาเป็นและมีความส าคัญ เป็ นอย่างยิ่ง
เนื่องจากเกี่ยวโยงกับระบบนิเวศน์ของโลก ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทาให้โลกร้อนขึ้นเนื่องจากความไม่สมดุลของ
ธรรมชาติ การเกิดภัยพิบัติรุนแรงทางธรรมชาติ ฯ ที่ส่วนหนึ่งเกิดจากการกระทาและการเบียดเบียนธรรมชาติของ
มนุษย์ ซึ่งในปัจจุบันกาลังส่งผลกระทบกับการดาเนินชีวิตของมนุษย์และของโลก ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนี้ จะ
เห็นได้ว่าเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจในความเป็นจริงของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ทั้ง ๆที่มนุษย์เองก็เป็นส่วน
หนึ่งของธรรมชาติ การให้การศึกษาและสร้างจิตสานึก เกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อ ม โดยเน้นให้ประชาชนรู้จักกับ
ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวอย่างแท้จริง และการทาให้ประชาชนเห็นคุณค่าและตระหนักในทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
ผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนา การสร้างจิตสานึกโดยการให้การศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
จิตใจของประชาชน และยังมีผลต่อพฤติกรรมให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตให้สอดคล้อ งกับธรรมชาติ
การปลูกฝังให้ประชาชนในชุมชน / สังคม /ประเทศ มีความรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยั ด โดยใช้เท่าที่
จ าเป็ น ย่ อ มเป็ น การสร้ า งพื้ น ฐานในการอนุ รั ก ษ์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง และหากมี บุ ค คลใดท าให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบย่อมสามารถดาเนินการทั้งทางสังคมและทางกฎหมายต่อผู้ที่
กระทาดังกล่าวได้ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
อาศัยอานาจแห่งพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา
๕๐ (๗) เทศบาลต าบลมี ห น้ า ที่ ต้ อ งส่ งเสริ ม การพั ฒ นาสตรี เด็ ก เยาวชน ผู้ สู งอายุ และผู้ พิ ก าร ประกอบ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๑๖(๒๔) ให้
เทศบาลมีหน้าที่ในการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตาบลโนนสะอาด เล็งเห็ นความจาเป็นของการให้ ความรู้และสร้างจิตส านึกของประชาชน และ
เยาวชน ให้ตระหนักและรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการให้ความรู้แก่ประชาชน
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อลดปัญหาอันเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความ
ไม่สมดุลของธรรมชาติ และเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นมรดกสืบทอดให้กับลูกหลาน
ต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๑. ให้ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ให้ประชาชนรู้จักบทลงโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ป่าไม้ของตาบลโนนสะอาด
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร /ข้าราชการ /พนักงาน /ลูกจ้างเทศบาลตาบลโนนสะอาด / เยาวชน ในตาบลโนนสะอาด จานวน
๑๐๐ คน

๕. พื้นที่ดาเนินการ
เขื่อนจุฬาภรณ์ อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดสารวจข้อมูลอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ปี ๒๕๕๒ เพื่อให้เข้าอบรมสร้างจิตสานึกอย่างต่อเนื่อง
๒. ตรวจสอบงบประมาณในการดาเนินการ
๓. เสนอโครงการเพื่อการดาเนินการ
๔. จัดเตรียมสถานที่ และประสานงานกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
๕. ดาเนินการฝึกอบรม และมีการประชุมกลุ่มระหว่างผู้เข้าอบรมเพื่อก่อตั้งเป็นชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
ของตาบลโนนสะอาด/จัดตั้งกลุ่มประชาอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ(ป่าไม้)
๖. ปรับปรุง/พัฒนาผลของการดาเนินงานเพื่อใช้ในการจัดทาแผนงาน/โครงการในครั้งต่อไป
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดาเนินการ
๓๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- เทศบาลตาบลโนนสะอาด
- อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
- โรงเรียนโนนบุรุษ
- โรงเรียนบ้านโนนลาน
- โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว
๑๐. ผลลัพธ์
๑. ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในชุมชน
๒. เกิดเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายในตาบลโนนสะอาดโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.๑ การแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๒.๑.๑ โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
๑. ชื่อโครงการ
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
๒. หลักการและเหตุผล
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ กาหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปีเป็น วัน
ท้องถิ่นไทย เพื่อราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ไ ด้ทรงพระกรุณาโป
รกเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ (ร.ศ.๑๒๔)
เพื่อเป็ น การราลึ กถึงพระมหากรุณ าธิคุณ และเพื่อเผยแพร่บทบาท ภารกิจ และความส าคัญ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น เพื่ อให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งเป็นการส่ งเสริมการจัดบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน มาตรา ๕๐/๕๑/๕๓/๕๔/๕๖ หรือพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตร ๖๗ และ มาตรา ๖๘ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว จึงได้จัดโครงการวัน
ท้องถิ่นไทยขึ้น
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๓.๑ เพื่อราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่
ได้ทรงพระกรุณาโปรกเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่ง
แรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ (ร.ศ.๑๒๔)
๓.๒ เพื่อเป็นการราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเผยแพร่บทบาท ภารกิจ และ
ความสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน สร้ างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริม การ
จัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว (ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๐/๕๑/๕๓/๕๔/๕๖ หรือพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตร ๖๗ และ มาตรา ๖๘
๓.๓ เพื่อสร้างจิตของพนักงานเทศบาล ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เป้าหมายของโครงการ
จัดพิธีถวายราชสักการระและกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เทศบาลตาบล
โนนสะอาด โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และ ผู้นาชุมชน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๖. วิธีดาเนินการ
นัดประชุมเตรียมความพร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง บุคลากร และผู้นาชุมชน
๗. ระยะเวลาดาเนินงาน
วันท้องถิน่ ไทย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัวที่ได้ทรงพระกรุณาโปรกเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมือง
นอกมณฑลกรุ งเทพฯ แห่ งแรกของประเทศไทย เมื่ อ วัน ที่ ๑๘ มี น าคม ๒๔๔๘ (ร.ศ.๑๒๔) และร่ ว มกั น เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์
๑๐.๒ พนักงานตระหนักถึงบทบาทของตนในการบริการประชาชน
๑๐.๓ ประชาชนเข้าใจบทบาทและความสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา

๒.๑.๒ โครงการจัดทาแผนป้องกันการทุจริต
๑. ชื่อโครงการ
โครงการจัดทาแผนป้องกันการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) ซึ่งมุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต ทุกรูปแบบ โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญยิ่ งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งปัจจุบันมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๗,๘๕๒ แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้าง
การจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่
ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสาคัญในการพั ฒนาท้องถิ่นซึ่ง
นาไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่ งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่ และส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด
และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
เทศบาลตาบลโนนสะอาด จึงได้เห็นถึงความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง
ซึ่งจะเป็นกลไกที่สาคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยได้ยึดถือหรือมี
ความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เ กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมี ส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารจึงได้ดาเนินการ
จัดทามาตรการการแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วย
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๓. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่การรับรู้ของ
สาธารณชน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. การประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๖. วิธีดาเนินการ
1. ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพื่อป้องกันการทุจริตและต้านการทุจริต
2. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
3. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริตต่อสาธารณชน
5. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 – 2564
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑๐. ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม
2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๒.๒.๑ มาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล”
๑. ชื่อโครงการ
มาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล”
๒. หลักการและเหตุผล
พนักงาน ลูกจ้ างประจา และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นบุคลากรที่มีความสาคัญต่อ
องค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการ
พัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส
สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒ นาระบบบริห ารให้ มีประสิ ท ธิภ าพ เป็น ธรรม เพื่ อนาไปสู่ การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการทีเ่ ป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารราชการในองค์กร ผู้บริหารได้ให้ความสาคัญกับการบริหารงานบุคคล
และกิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่ง ใส และตรวจสอบการ
ทางานได้ จึงได้จัดให้มมี าตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจานงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผู้บริหารให้ปรากฏ
ชัดเจน
2. เพื่อกาหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการทางาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตาแหน่ง และ
มอบหมายงาน
อย่างเป็นธรรม
3. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส
4. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และป้องกันการได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๖. วิธีดาเนินการ
1. ผู้บริหารกาหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล
2. แต่งตั้งคณะทางาน
3. จัดทามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการทางานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร
5. ประกาศเผยแพร่มาตรการ
6 กากับติดตามการดาเนินการตามมาตรการ

๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 – 2564
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑๐. ผลลัพธ์
1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2. แนวทางป้องกันการได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
3. กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส
4. ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 80 %
5. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 80%

๒.๒.๒ มาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ”
๑. ชื่อโครงการ
มาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ”
๒. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้ง
ในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็ น ไปตามอ านาจหน้ า ที่ แ ละกฎหมายที่ ก าหนดไว้ ดั งนั้ น การที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะบริห ารงานให้ มี
ประสิทธิ ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสั ตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสาคัญ เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ สมควร
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลตาบลโนนสะอาดจึงได้จัดทามาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ
๓. วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง
3. เพื่อสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๖. วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุม
2. จัดทาคาสั่งคณะทางาน
3. ประชุมคณะทางาน
4. กาหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
5. จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ
6. กากับติดตามการดาเนินการตามมาตรการ
7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงแนวทางในการ
ดาเนินงาน

๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑๐. ผลลัพธ์
1. มีมาตรการป้องกันและกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง
2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรผ่านช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร

๒.๒.๓ มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
๑. ชื่อโครงการ
มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
๒. หลักการและเหตุผล
ประชาชนในพื้นที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ให้ความสาคัญ ในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนาแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) หรื อหลั กการบริ ห ารกิจการบ้ านเมื องที่ ดีม าประยุ กต์ใช้ โดยเฉพาะหลั ก ความโปร่งใส
(Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกาหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ
สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่ อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กาหนดให้ส่ วนราชการจะต้องดาเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการ
จากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีการนาเทคโนโลยีมา
ช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน
มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่ อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่ อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทั ดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้ การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกาหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ
3. เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเชื่อมั่นในองค์กร
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๖. วิธีดาเนินการ
1. จัดให้มีการนาเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานหรือมีเครื่องมือ
การปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิว
ในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น
2. จัดให้ มีและปรับปรุ งการแสดงขั้นตอนการปฏิบั ติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดาเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
3. จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิ บัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มีกล้อง
วงจรปิด

4. จัดให้มีสถานทีส่ าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้าสาหรับผู้พิการ
5. จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง
6. มีการนาระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มาประยุกต์ใช้ใน
การประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑๐. ผลลัพธ์
1. มี ก ารน าเทคโนโลยี ม าพั ฒ นาการปฏิ บั ติ งานให้ มี ร ะบบที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิ ดประโยชน์ ต่ อ
ประชาชน
2. มีระบบการทางานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
4. ลดจานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ
ภายในสถานที่ให้บริการ

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๓.๑ มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าทีต่ ามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๑. ชื่อโครงการ
มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กการบริห ารจัดการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง
และสารวจความคิดเห็ น ของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริห ารงานให้ สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีทผี่ ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และ
ได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่ อกากั บ ให้ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และใช้อ านาจหน้าที่ข องบุ คลากรในองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น เป็ นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทา
มาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบั ติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบ
อานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
3. จัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ
ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
1) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
2) จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน

4) จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
5) จัดทาคาสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้ง
เวลา ทาการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
5) การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
4. ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ จัดทาแผนภูมิ
แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ทาการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และนาผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สานัก ในเทศบาลตาบลโนนสะอาด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีแนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ
2. มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ
ที่ทาการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลโนนสะอาดเพิ่มขึ้น

๒.๓.๒ มาตรการ “มอบอานาจสั่งการ อนุมัติ อนุญาต หรือปฏิบัติราชการแทน
๑. ชื่อโครงการ
มาตรการ “มอบอานาจสั่งการ อนุมัติ อนุญาต หรือปฏิบัติราชการแทน
๒. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรนั้น เพื่อเป็น
การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบข่ ายของความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะมอบหมายให้ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา จะพิ จ ารณาถึงความส าคั ญ คุ ณ สมบั ติ ความรู้
ความสามารถในการที่จะดาเนิ น การเรื่องนั้ น เป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้ การบริห ารงาน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับ สภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้น ตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ
ปฏิบัติราชการแทนหรือการดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในเทศบาลตาบลโนนสะอาด
๓. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อเป็ น การกระจายอานาจการตั ดสิ นใจเกี่ยวกับ การสั่ ง อนุ ญ าต อนุ มัติ ปฏิ บัติราชการแทนหรือการ
ดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในเทศบาลตาบลโนนสะอาด
2. เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตาแหน่งหน้าที่ราชการ
3. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด เทศบาลตาบลโนนสะอาด หรือหัวหน้าส่วนราชการ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๖. วิธีดาเนินการ
1. ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการดาเนินการอื่นใดของ
ผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกระจายอานาจในการตัดสินใจ
2. แจ้งเวียนผู้รับมอบอานาจและทุกหน่วยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบ
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับ ผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่ เปิดเผยต่อสาธารณชน
4. ผู้รับมอบอานาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งที่ได้รับมอบมายในทุกเดือน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑๐. ผลลัพธ์
1. มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดาเนินการอื่น
ใดของ ผู้มีอานาจในเทศบาลตาบลโนนสะอาด และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัตติ นให้เป็นที่
ประจักษ์
๒.๔.๑ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
๑. ชื่อโครงการ
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
๒. หลักการและเหตุผล
สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบเพื่อบรรลุผล
ตามความประสงค์ โดยอาจทาให้ขาดการคานึงถึงความถูกต้องชอบธรรม อาจส่งผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรมใน
จิตสานึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพี้ยนไป ทาให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุก
ระดับ ทุกภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง
จัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม เพื่อ
ส่งเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่คนดีเหล่านั้น ให้ ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข มีคุณธรรม จริยธรรมเป็น
แนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพื่อการปลุกกระแสการสร้างสัง คมแห่งความดี
อย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่า ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมเป็นรากฐานอันสาคั ญในการ
พัฒนาสังคมสู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุ กจิตสานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี อันเป็นกุศโล
บายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
4. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตาบลโนนสะอาดมี
ค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและ
จริยธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตาบลโนนสะอาด
- ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตาบลโนนสะอาด
- การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจานวนไม่น้อยกว่า 10 คน/ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดตั้งคณะทางานฯ
2. ประชุมคณะทางาน
-กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
-พิจารณาคัดเลือก

4. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่าง ๆ
5. จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพัน ธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
6. เชิญบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนในชุมชน
ตามโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม
7. จัดทาทาเนียบหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ต่อสาธารณชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนสะอาด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. จานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
2. ประชาชน หน่ วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตาบลโนนสะอาด มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็ น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม

๒.๔.๒ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ชื่อโครงการ
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้ แนะแนวทางการดาเนิน
ชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่ อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรง
เน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒ น์และ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทาการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผั ก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของ
สวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่ อการบริโภคและจาหน่าย ทาให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้ น
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทาให้ต้องหันกลับมาทาการเกษตรเพื่อการบริโภค
และจ าหน่ ายในลั กษณะเศรษฐกิจ พอเพีย งอีกครั้ง การปลู กผั กสวนครัว รั้ว กินได้ จึงเป็น อีกแนวทางหนึ่งที่ น่ าสนใจ
เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่ เล็ก ๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและ
สารพิษตกค้าง ทาให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สาคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการ
ลดรายจ่ายของครอบครัว แทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลื อจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้
ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย
เทศบาลตาบลโนนสะอาด ได้เห็นความสาคัญของการส่งเสริมการดาเนิ นชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่ม
จากการดาเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลาดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้าและต้นทุนในการใช้จ่าย
ลงได้ และสามารถนาผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่
มีการบริหารจัดการน้าในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
ตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ไ ด้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จาก
กิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจาศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็น
ตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการ
ดาเนินชีวิตอีกด้วย
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจาศูนย์
เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนของเทศบาลตาบลโนนสะอาด
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด

๖. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจาตาบล
2. ดาเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
3. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่าง ๆ และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจาศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน
4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
ต่อไป
5. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑๐. ผลลัพธ์
1. จานวนบุคคลที่ดารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
2. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
๒.๕.๑ มาตรกร “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
๑. ชื่อโครงการ
มาตรกร “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
๒. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และการใช้จ่าย
งบประมาณในการดาเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการดาเนินการบริหารจัดการต่าง
ๆ ต้องคานึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาข้อครหาในการทุจริตหรือ
ดาเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอื้อ
ให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรม
ขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ย อมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนัก ถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อ
การดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลตาบลโนนสะอาด จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กาหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่ อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาวิ ธีการ
ดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือมาตรการและนาไปปฏิบัติ
3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในเทศบาลตาบลโนนสะอาด
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๖. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมหน่วยงาน
2. กาหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมีกรอบดังนี้
- ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ
- ห้ามปฏิบัติหน้าที่เอือ้ ประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และพวกพ้อง
- ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค
3. ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ

4. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
5. กากับติดตามมาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
6. รายงานผลต่อผู้บ ริห าร เพื่อรับ ทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูล ในการดาเนินการปรั บปรุงข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการในปีต่อไป
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑๐. ผลลัพธ์
- ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อ สัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร
- ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต

๒.๕.๒ มาตรกร “ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
๑. ชื่อโครงการ
มาตรกร “ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
๒. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้
ให้ อานาจข้าราชการในหน่ ว ยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับดูแลให้ องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิท ธิภาพตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้
ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้ อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสานักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้า ที่
สาคัญ
ดังนั้น เทศบาลตาบลโนนสะอาด จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ
๓. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของดทศบาลตาบลโนนสะอาด จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. พืน้ ที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๖. วิธีดาเนินการ
1. กาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กร
อิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือคณะทางาน
LPA
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
- การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
2. รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ

๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑๐. ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลโนนสะอาด ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ

๒.๕.๓ มาตรกร “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรือ่ งร้องเรียน”
๑. ชื่อโครงการ
มาตรกร “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลโนนสะอาด มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิด เห็น ซึ่งสามารถยื่นคาร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการ
ในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
๓. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
2. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
๖. วิธีดาเนินการ
1. กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
2. จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียน
3. จั ด ประชุ ม ให้ ค วามรู้ เจ้ า หน้ าที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งร้อ งเรีย นเพื่ อ ใช้ เป็ น มาตรฐานในการปฏิ บั ติ งานและ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม
4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบล โนนสะอาด
ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑๐. ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น ตามคู่มื อดาเนิ น การเรื่อ งร้องเรีย นของเทศบาลต าบลโนนสะอาด โดยปฏิ บัติ ตามขั้นตอนการปฏิ บัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในของทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ทกุ ขั้นตอน
๓.๑.๑ มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
๑. ชื่อโครงการ
มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
๒. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บั ญ ญั ติ ให้ รั ฐ ต้ อ งจั ด การให้ ป ระชาชนมี โอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมู ลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็น สิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เทศบาลตาบลโนนสะอาดจึงได้มศี ูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเสามารถข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดาเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน
๓. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสาหรับประชาชน
3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน
๔. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลโนน
สะอาด
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลโนนสะอาดให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
๖. วิธีดาเนินการ
1. จัดตั้งคณะทางานปรับปรุงและพัฒนาศูน ย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อดาเนินการให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอานาจหน้าที่
4. จัดทาข้อมูล แสดงการดาเนิ น งาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลโนนสะอาดเพื่อเผยแพร่ ต่อ
สาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่าเสมอ

5. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ
Call Center
6. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
7. จัดทารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑๐. ผลลัพธ์
1. มีการปรับ ปรุงและพั ฒ นาข้อมูล ข่าวสารของศูน ย์ข้อมูล ข่าวสารเทศบาลตาบลโนนสะอาดให้ มีข้อมูล ที่
ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
2. จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์
3. จานวนสื่อประชาสัมพันธ์
4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

๓.๑.๒ โครงการพัฒนาการให้บริการและประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาการให้บริการและประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล
๒. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการปฏิรูประบบราชการ ทาให้การบริหารราชการเกิดการปรับเปลี่ยน
ทั้งนี้
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์ สุขแก่ประชาชนในเขตเทศบาล เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้ นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการ
อานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
ซึ่งในการดาเนินงานของเทศบาลจึงต้องเป็นไปโดยความสื่อสัตย์ สุ จริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมี
กลไกในการตรวจสอบการดาเนินงานอย่างชัดเจน การจัดทาตู้รับเรื่องร้ องทุกข์ ร้องเรียนประจาชุมชน การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารโดยการออกเสียงตามสาย การจัดทาแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ ปฏิทิน วารสาร
สรุปผลการดาเนินงานของเทศบาล ตลอดจนจัดชุดบริการประชาชนเคลื่อนที่ ถื อเป็นกลไกหนึ่งที่จะทาให้ประชาชน
สามารถติดตามและตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลได้โดยตรง
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารได้ทันเหตุการณ์ เทศบาลจึงได้จัดทา
โครงการพัฒนาการให้บริการและประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลตาบลโนนสะอาด
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อต้องการให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลในการบริหารงานด้านต่าง ๆ
อย่างทั่วถึง
๒. เพื่อต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและ
พัฒนากิจการงานเทศบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทุกจุดของปัญหา
๓. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับ
ทราบ
๔. นาการบริการที่มีคุณภาพไปสู่ประชาชนโดยเน้นการเปลี่ยนทัศนคติค่านิยมที่เน้นประชาชนเป็นหลักในการ
ทางาน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๔.๑ จัดทาปฏิทิน
๔.๒ จัดทาแผ่นพับ/โปสเตอร์/ไวนิลประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
๔.๓ จัดทาวารสารรายงานกิจการประจาเดือนและประจาปี
๔.๔ จัดหาอุปกรณ์อื่น ๆ หรือค่าจ้างที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ในเขตเทศบาลตาบลโนนสะอาด

๖. วิธีดาเนินการ
๑. ประชุมผู้บ ริหาร และผู้ อานวยการกองทุกกอง ร่วมปรึกษาหารือกาหนดรูปแบบของสื่ อประชาสั มพันธ์
ประเภทต่าง ๆ
๒. แจ้งแต่ละกอง/งาน รวบรวมข้อมูล เอกสาร รูปภาพ เพื่อจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาล
๓. ดาเนินการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาล
๔. ประเมินผลการจัดทาสื่อ และความพึงพอใจของผู้ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ทัง้ ปีงบประมาณ
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑๐. ผลลัพธ์
๑. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง
๒. เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารงานกิจการ
ของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของประชาชน
๓. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้หน่วยงานภายนอกได้รับรู้และเกิดการแลกเปลี่ยน
การบริหารงานในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

๓.๑.๓ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องภาษีทอ้ งถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลโนนสะอาด มีหน้าที่หลักคือการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ในพื้นทีเ่ ขตเทศบาล
ตาบลโนนสะอาด และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อขอรับบริการ งานจัดเก็บรายได้ เป็นงานบริการด้านหนึ่งในงานบริการด้าน
ต่าง ๆ ของสานักงานเขต และมีประชาชนเข้ามารับบริการเป็นจานวนมาก ซึ่งฝ่ายรายได้มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่น ประกอบด้วย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีป้าย ได้เห็นความสาคัญของการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับ
ประชาชนเพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายทีเ่ ทศบาลตาบลโนนสะอาดกาหนด จึงได้จัดทาโครงการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางด้านภาษี ๓ ประเภทกับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลโนนสะอาด
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนได้รบั ความรู้ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
๒. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญและหน้าที่ของประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีท้องถิ่น
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์ย้าเตือนให้ประชาชนมายื่นแบบและชาระภาษีภายในกาหนด
๔. เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากเงินภาษีฯทีจ่ ัดเก็บ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
แจกเอกสารแผ่นพับแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นแบบการชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่
และภาษีป้าย จานวน ๓๐๐ ฉบับ ให้กับประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีฯ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในเขตเทศบาลตาบลโนนสะอาด
๖. วิธีดาเนินการ
๑. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสารแผ่นพับให้กับประชาชนขณะตรวจพื้นที่
๒. ขอความร่วมมือผู้นาชุมชน ช่วยประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่เอกสารแผ่นพับ จานวน ๑๐๐ ฉบับ
๓. ขอความร่วมมือ ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และฝ่าย-รักษาความสะอาดฯ
ช่วยประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่เอกสารแผ่นพับจานวน ๕๐ ฉบับ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือน มกราคม ๒๕๖๒
๘. งบประมาณดาเนินการ
๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑๐. ผลลัพธ์
๑. จัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่เทศบาลตาบลโนนสะอาดกาหนด
๒. ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่พึงปฏิบัติ

๓.๑.๔ โครงการพัฒนาการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลโนนสะอาด ได้ ว างเป้ า หมายส าคั ญ ในการที่ จะพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วามเจริญ ก้าวหน้ า แต่
เนื่องจากมีปัญหาทางด้านรายได้ที่มีไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการพัฒนาต่าง ๆ การพัฒนาท้องถิ่นยังไม่
สามารถที่จะดาเนินการได้อย่างเต็มที่ตามที่วางเป้าหมายไว้ และการแก้ไขปัญหารายได้วิธีหนึ่งที่คิ ดว่าเหมาะสมที่สุดก็
คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ยุติธรรม และสะดวกรวดเร็วที่สุด
การที่จะสามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลโนนสะอาดได้ครบถ้วนถูกต้อง ก็คือ การจัดทาแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อดาเนินการเสร็จเรี ยบร้อยตามโครงการแล้ว จะทาให้เทศบาลตาบลโนนสะอาด มี
ข้อมูลรายละเอียดสาหรับใช้ในการจัดเก็บภาษี รวมทั้งค่า ธรรมเนียม ใบอนุญาตต่าง ๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ ทาให้เทศบาล
ตาบลโนนสะอาด สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตามจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นธรรม แก่ผู้มี
หน้าที่เสียภาษีอย่างแท้จริง ทาให้การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลโนนสะอาด มีระบบข้อมูลที่แน่นอน และสามารถ
ตรวจสอบได้โดยสะดวกรวดเร็ว ซึ่งการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าว เน้นความสอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – พ.ศ. ๒๕๔๙) ซึ่งได้พยายามดาเนินการปรับปรุงการ
คลังท้องถิ่นเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เสมอมา โดยการคัดเลือกใช้วิธี การจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เป็นวิธีการสาคัญ
ฉะนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และเป็นการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของเทศบาลตาบลโนน
สะอาด จึงได้จัดทา “โครงการพัฒนาการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตาบลโนนสะอาด” ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ เป็นการเพิ่มรายได้ของเทศบาลตาบลโนนสะอาด โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง เป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว
๒. เพือ่ เป็นการรวบรวมข้อมูลขอเทศบาลตาบลโนนสะอาด ได้วางเป้าหมายสาคัญในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้
มีความเจริญก้าวหน้า แต่เนื่องจากมีปัญหาทางด้านรายได้ที่มีไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการพัฒนาต่าง ๆ
การพัฒนาท้องถิ่นยังไม่สามารถที่จะดาเนินการได้อย่างเต็มที่ตามที่วางเป้าหมายไว้ และการแก้ไขปัญหารายได้วิธีหนึ่งที่
คิดว่าเหมาะสมที่สุดก็คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ยุติธรรม และสะดวก
รวดเร็วที่สุด
๓. เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาลตาบลโนนสะอาด
๔. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มีระบบที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้ โดยสะดวกและรวดเร็ว
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เทศบาลตาบลโนนสะอาด จะจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาล
ตาบลโนนสะอาด โดยตั้งเป้าหมายระยะเวลาการจัด ทา ๒ ปี เริ่มจัดทาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ.
๒๕๖๒ จะดาเนินการให้แล้วเสร็จครอบคลุมทุกพื้นที่
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในเขตเทศบาลตาบลโนนสะอาด

๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทารายละเอียดโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการ
๖.๒ วิธีดาเนินการโดยวิธีการตกลงราคาภายใต้ขอบเขตและขั้นตอนการดาเนินการดังต่อไปนี้
๖.๒.๑ วิธีดาเนินการและขั้นเตรียมการ ดาเนินการดังนี้
๑. ทาระวางที่ ระวางรูปถ่ายทางอากาศไปถ่ายสาเนาและปรับมาตราส่วน
๒. จัดเตรียมบุคคลากร พนักงานคัดลอกข้อมูล พนักงานเดินสารวจภาคสนาม
๓. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินงาน
๔. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานที่ดิน
๕. ประชาสัมพันธ์การดาเนินการ
๖.๒.๒ ขั้นการจัดทาแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลที่ดิน ดาเนินการดังนี้
๑. จัดทาแผนที่เขตของเทศบาลตาบลโนนสะอาด
๒. แบ่งเขต (Zone) เขตย่อย (Block)
๓. จัดทาแผนที่ระวางทาบทับ
๔. จัดทาแผนที่แม่บท
๕. จัดอบรมพนักงานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
๖. คัดลอกข้อมูลที่ดิน ลงแบบสารวจข้อมูลที่ดิน
๗. จัดอบรมพนักงานสารวจภาคสนาม
๖.๒.๓ ขัน้ ตอนการสารวจภาคสนาม ดาเนินการดังนี้
๑. สารวจข้อมูลภาคสนาม
๒. ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
๖.๒.๔ ขั้นตอนการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๑. จัดทาแผนที่ภาษี
๒. จัดทาทะเบียนทรัพย์สิน
๓. จัดทาทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี
๔. นาข้อมูลบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๘. งบประมาณดาเนินการ
๔๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑๐. ผลลัพธ์
เมือ่ จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว จะทาให้
๑๐.๑ เทศบาลตาบลโนนสะอาด มีรายได้เพิ่มขึ้น
๑๐๒ เทศบาลตาบลโนนสะอาด มีข้อมูลทางด้านการคลังท้องถิ่นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
๑๐.๓ เทศบาลตาบลโนนสะอาด สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เทศบาลตาบลโนนสะอาด มีระบบจัดเก็บภาษีที่แน่นอน ถูกต้องและเป็นธรรม

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
๓.๒.๑ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคนและบริการประชาชน
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคนและบริการประชาชน
๒. หลักการและเหตุผล
โดยที่พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้วาง
แนวทางในการบริหารราชการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางทางหนึ่งที่สามารถบริการประชาชนให้ได้รับ
การอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการได้ทันต่ อสถานการณ์รวมทั้งการปฏิบัติ ราชการที่มี
เป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ ที่ดีของประชาชน ความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม
ตลอดจนประโยชน์สู งสุดของประเทศ และมุ่งหมายให้ การบริการงานราชการเป็นไปเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ
ประชาชน เป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับ
ท้องถิ่น และระดับ ประเทศ และพระราชบั ญ ญั ติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ที่กาหนดให้ ห น่วยงาน
ราชการต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นและสามารถเปิดเผยได้ ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ
เนื่องจากปัจจุบัน สภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างไม่หยุดยั้ง องค์กรทุกองค์กร
ต้องเผชิญกับอัตราเร่งของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดค้นสิ่งใหม่ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และมี บทบาทอานาจหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยน และค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการที่จะพัฒนาท้องถิ่นนั้น จาเป็นต้อง
มีการเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลกรในองค์การให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพสัมฤทธิ์ผล ทั้งในด้านของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานการเสริมสร้างภาวะ
ผู้นา การเสริมสร้างความรู้ในหน้าที่ของตนเองที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งถือว่าเป็น
ความร่วมกันขององค์กร การจัดการความรู้จะพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วหรื อล่าช้า วัฒนธรรมและเทคโนโลยีก็เป็นส่วน
หนึ่งที่สาคัญ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด มุ่งพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย มีระบบการทางานที่เป็นมาตรฐาน
สามารถบริหารและบริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว กระชับ มีประสิทธิภาพสูง บรรลุเป้าหมายตาม
ยุ ท ธศาสตร์ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรเป็ น ไปด้ ว ยความรวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง แม่ น ย า ก่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้มาติดต่อขอรับบริการ ได้รับความสะดวก ความพอพึง
ใจ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการมากขึ้น ทั้งในระดับอาเภอและตาบล จึงจาเป็นต้องพัฒนาระบบการจัดเก็บ
การประชาสั มพัน ธ์ข้อมูล ข่าวสาร การพัฒ นาบุคลากร และอุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับงานบริการให้ ทันสมัยยิ่งขึ้น
รวมทั้ง ปรับ ปรุงศูน ย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วยเหตุผ ลดังกล่าวเทศบาลตาบลโนน
สะอาด จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อพัฒนางานด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ที่มีความทันสมัย
สะดวกรวดเร็ว แก่ผู้มาติดต่อราชการ
๓.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ มุ่งเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง
๓.๓ เพื่อนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด

๓.๔ เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลโนนสะอาด
๓.๕ เพือ่ เพิ่มช่องทางการบริการประชาชน การรับแจ้งเหตุบรรเทาสาธารณภัย การรับเรื่องร้องทุกข์ หรือ
รับแจ้งเหตุ
๔. เป้าหมาย
๔.๑ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทศบาลตาบลโนนสะอาด ครอบคลุมทุกหน่วยราชการ
๔.๒ ระบบสื่อสารโทรศัพท์ภายในเทศบาลตาบลโนนสะอาด
๔.๓ ระบบสารสนเทศการปฏิบัติงาน และการบริการประชาชน ประกอบด้วย ระบบเว็บไซต์ ระบบอีเมล์
ระบบสารสนเทศแผนงาน/โครงการ ระบบสารสนเทศการจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณ ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร
๔.๔ ระบบสารสนเทศ Call Center การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การรับแจ้งเหตุบรรเทาสาธารณภัย
และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ อนุมัติโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณประจาปี
๕.๒ ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการให้ข้อมูลข่าวสารในแต่ละส่วนราชการ
๕.๓ สารวจงานบริการที่เทศบาลตาบลโนนสะอาดจะต้องปฏิบัติ
๕.๔ จัดทา/ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติข้าราชการที่ยังล่าช้า
ซับซ้อนของแต่ละหน่วยงาน และประกาศให้ประชาชนได้ทราบ
๕.๕ จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการ/รับเรื่องการขอรับการบริการสาธารณะ, เรื่องขอข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ
๕.๖ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์
ของเทศบาลตาบลโนนสะอาด โปรแกรมสาเร็จรูป สาหรับพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๗ ประเมินผลการปฏิบัติงานออกเป็นระยะคือระหว่างการปฏิบัติงาน และหลังการปฏิบัติงาน
๕.๘ รายงานผลการดาเนินงานต่อนายกเทศมนตรีตาบลโนนสะอาด เพื่อวินิจฉัยและให้ความเห็นชอบ
๖. งบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ การบริหารราชการของเทศบาลตาบลโนนสะอาด เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๘.๒ การบริหารงานแบบบูรณาการก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของเทศบาลตาบลโนนสะอาด
๘.๓ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก ได้รับการตอบสนองความต้องการ และเกิดความพึงพอใจจากการ
ปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของผู้รับการบริการเป็นหลัก
๘.๔ ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการมากขึ้น
๘.๕ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง
๘.๖ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ให้มั่นคงยิ่งขึ้น
๘.๗ ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเองได้

๓.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของเทศบาล
๓.๓.๑ โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
๑. ชื่อโครงการ
โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
๒. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และนาแผนชุมชนมาเป็นแนวทางในการจัดทา เพื่อให้ได้โครงการที่จะนาไปพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด
เทศบาลตาบลโนนสะอาด พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ผ่านมา โครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาพัฒนาจังหวัด ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ.๒๕๕๑ กาหนดให้แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปี และการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด จึงได้ดาเนินการจัดทาโครงการนี้ขึ้น โดยมีสาระสาคัญคือ
๑. กาหนดให้แผนพัฒ นาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ที่กาหนดให้มี
ระยะเวลาสี่ปี
๒. การจัดทา เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น
เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓. กาหนดให้เทศบาล จัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาที่เกินศัก ยภาพ
ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด เพื่ อนาไปจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของจังหวัดต่อไป กรณี ที่จ ะต้องขยายเวลาการจัดท าแผนพั ฒ นาท้องถิ่น ต้ องมีเหตุที่จาเป็นอย่างแท้จริง และให้
คานึงถึงระยะเวลาในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดด้วย
๔. กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมของแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาและประสานแผนพั ฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อ ย สามารถบูรณา
การกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชน อันจะ
นาไปสู่การจัดทางบประมาณที่มีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจั ด ทาแผนพั ฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๕ ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฎิบัติ
การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ให้ดาเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้ น ที่ ในการร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า ร่ ว มตั ด สิ น ใจ ร่ ว มตรวจสอบ ร่ ว มรั บ ประโยชน์ ร่ ว มแก้ ปั ญ หา
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒ นาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และทาให้ การดาเนิ น งานขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นมีความสุ จริต โปร่งใส ถูกต้อง มีป ระสิ ทธิภ าพ
ประสิทธิผล และคุณภาพ โดยขอให้ นายอาเภอบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ในลักษณะประชารัฐ เพื่อนา
ปัญหา ความต้องการ ที่ได้จากการประชุมประชาคมท้องถิ่น ไปเป็นข้อมูลในการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ

เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนในการทางาน และให้ใช้ข้ อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์ ฉบับ ปัจจุบัน มา
ทบทวนและปรั บ ใช้ ใ นการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) โดยให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ่ จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓.๒ เพือ่ ทบทวนและปรับใช้แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสี่ปี ฉบับปัจจุบัน
๓.๓ เพื่อนาแผนงาน/โครงการ จากเวทีประชาคมท้องถิน่ ระดับหมู่บ้าน ไปเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ
๓.๔ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓.๕ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลโนนสะอาด
๔. เป้าหมาย
๔.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น
๔.๒ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สาหรับใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณประจาปี
๔.๓ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน
๔.๔ สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ตาบลโนนสะอาดได้
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ ๒๕๖๒
๖. แผนการดาเนินงาน
๖.๑ ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตาบลโนนสะอาด เพื่อกาหนดสัดส่วนประชาคม
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อกาหนดแนวทางในการจัดประชุมประชาคม
๖.๓ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและระดับตาบล เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ตามสัดส่วน
๖.๔ สรุปผลและรายงานการประชุมประชาคม ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
๖.๕ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนเพื่อจัดทาแผนสี่ปี เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนา และผู้บริหารประกาศใช้
๖.๖ ส่งหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานโครงการ
๗. งบประมาณ
๒๐,๐๐๐ บาท
๘. สถานที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
๙. วิธีดาเนินงาน
๙.๑ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อกาหนดแนวทาง สัดส่วน และวัน เวลา สถานที่จัดประชาคมระดับตาบล
๙.๒ ทาหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนที่กาหนด
๙.๓ เตรียมสถานที่จัดประชุม และดาเนินการประชุมประชาคมระดับตาบล
๙.๔ รายงานการประชุมประชาคมระดับตาบล เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ฉบับที่ ๓/๒๕๖๑
๙.๕ ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

๙.๖ ใช้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในแผนพัฒนาเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณประจาปี
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ทีม่ ีคุณภาพ ครอบคลุมปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
๑๐.๒ ประชาชนเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
๑๐.๓ มีแผนงาน/โครงการที่เกินศักยภาพของชุมชนเพื่อเสนอเข้าแผนพัฒนาตาบลสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๑๐.๔ ใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณประจาปี

๓.๓.๓ โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะเทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑. ชือ่ โครงการ
โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะเทศบาลตาบลโนนสะอาด
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลโนนสะอาดเป็นหน่วยงานท้องถิ่น ที่ดาเนินการบริหารงานพัฒนาพื้นที่โดยตั้งเป้าหมายสูงสุด คือ
ประโยชน์ของประชาชน เทศบาลตาบลโนนสะอาดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ควบคู่กับการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ สร้างดุลยภาพเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ ยั่งยืน และพัฒนาเทศบาลให้
เป็ น องค์ก รแห่ งการเรีย นรู้ และเป็ น เลิ ศด้านบริการ ภายใต้การมี ส่ วนร่วมของทุกภาคส่ วน โดยด าเนิน การภายใต้
วิสัยทัศน์ “สังคม เศรษฐกิจดี ประชาชนมีสุข”
เทศบาลตาบลโนนสะอาด ได้จัดทาโครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริก ารสาธารณะของเทศบาล
ตาบลโนนสะอาด เพือ่ ประเมินการให้บริการของเทศบาลจากประชาชนผู้รับบริการสาธารณะของเทศบาล ซึ่งครอบคลุม
ภารกิจบริการสาธารณะ ๙ ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านบริ การทาง
สังคมและสวัสดิการ ด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ ด้านการรักษาความสงบ
ปลอดภัยในชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี โดยให้
ประชาชนผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้าน พร้อมทั้ งข้อเสนอแนะ เพื่อนามาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน
ของเทศบาลมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓. วัตถุประสงค์
๑ เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากการให้ บริการของเทศบาลตาบลโนนสะอาดในแต่
ละภารกิจงาน
๒ เพื่อให้เทศบาลตาบลโนนสะอาดกับประชาชนในพื้นที่ มีความสนิทสนม เข้าใจกัน และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
๓ เพื่อปรับปรุงการทางานของเทศบาลตาบลโนนสะอาดให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๔.๑ คณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน
จานวน ๗๐ คน
๔.๒ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ จานวน ๑๕ คน
๔.๓ คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
จานวน ๕ คน
๔.๔ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
จานวน ๑๕ คน
๔.๕ พนักงานเทศบาล(ผู้ประสานงานโครงการ) จานวน ๑๕ คน
รวม ๑๒๐ คน
๕. พืน้ ที่ดาเนินการ
ในเขตเทศบาลตาบลโนนสะอาด

๖. วิธีดาเนินการ
๑.ประชุมปรึกษาหารือหัวหน้าส่วนราชการในการกาหนดด้านบริการสาธารณะที่จะประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
๒. นาข้อมูลในแต่ด้านของการประเมินความพึงใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ให้
สภาเทศบาลเป็นผู้พิจารณากาหนดด้านที่จะประเมิน
๓. ประชุมปรึกษาหารือ ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการในการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ และ
คัดเลือกผู้ดาเนินการซึ่งเป็นคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกเป็นผู้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สาธารณะของเทศบาลตาบลโนนสะอาด
๔. มอบกองคลังดาเนินการทาสัญญาจัดจ้างผู้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะของ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๕. คณะกรรมการจากบุคคลภายนอกดาเนินการประเมินความพึงพอใจ
๖. สรุปผลและรายงานผลการดาเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ประมาณ ๒ เดือน
๘. งบประมาณดาเนินการ
๑๕,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑๐. ผลลัพธ์
๑ ได้ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการสาธารณะของเทศบาล
๒ ได้ทราบข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล และนามาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
๓ การดาเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประชาชนให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือร่วมใจใน
การพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เป็นเทศบาลที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๑ การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
๔.๑.๑ โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
๑. ชื่อโครงการ
โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
๒. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้ง
การเป็นผู้ให้คาปรึกษากับฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสาคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่ง
จะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กาหนด โดยผู้บริหารสามารถนาแผนการ
ตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อ จะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทาแผนการ
ตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้ การ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลโนนสะอาดเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤติมิ
ชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
๒. เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอานาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้ทรัพยากร
ขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลาดับความสาคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
๓. เพื่อนาผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
และป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสาเร็จของ
งาน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในเทศบาลตาบลโนนสะอาด
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ในเขตเทศบาลตาบลโนนสะอาด

๖. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกาหนดให้มหี น่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้มีความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
2. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
ความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
3. สอบทานการปฏิ บั ติงานเกี่ย วกั บ การบริห ารงบประมาณ การเงิน การพั ส ดุ และทรัพ ย์ สิ น รวมทั้ งการ
บริหารงานด้านอื่น ๆ ของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิ น และการใช้ทรัพยากรทุก
ประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราชการกาหนด
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทางาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต รวมทั้งเพื่อเพิ่ม
โอกาสของความสาเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนสะอาด
๑๐. ผลลัพธ์
๑. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๓. มีการนาผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๔. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ

๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๑. ชื่อโครงการ
มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
2. หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงาน
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมา
การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจ
อยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่
การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่
ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผล
การดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุก
ด้านและสามารถสะท้ อ นภาพให้ เห็ น เป็ น องค์ รวมของหน่ ว ยงานนั้ น ๆ ว่ามี การด าเนิ น งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่อ งทางรั่วไหล
ทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนิ นงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิ บัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมิน และการ
บริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัย
อยู่เสมอ
เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กาหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ การปฏิบั ติงานเป็ น ไปอย่ างมี ประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล ทาให้ การใช้ทรัพ ยากรเป็ นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือ
ด้านอื่น ๆ ทีอ่ าจมีขึ้น
2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เพื่ อให้ การควบคุมภายในของเทศบาลตาบลโนนสะอาดเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้
การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด

6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
2. ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจ
และตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
๖. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทาการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อ
สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนสะอาด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่
เสร็จตามกาหนดเวลา
2. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทาแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต โดย
กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80
ในระดับมาก)
๔. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ

๔.๒ การสนับสนุนในภาคประชาชน มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
๔.๒.๑ กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
การเบิ กจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริห ารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทาใบนาฝากเป็นรายรับ จัดทาใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออก
จากคลังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้ สาหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
เช่นเดียวกันต้องมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรมการ
เผยแพร่ข้อมู ล ข่าวสารการบริห ารงบประมาณ การรับ -จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่ อให้ ป ระชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลการบริห ารงบประมาณของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ส่งผลให้ เกิดการใช้งบประมาณโปร่งใส
ตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณของเทศบาลตาบล
โนนสะอาด
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการบริห ารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลตาบลโนน
สะอาดต่อสาธารณชน
๔. เป้าหมาย
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
6. วิธีการดาเนินการ
- รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดาเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ
รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยกาหนดให้มีภาคประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์

- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุป ผลการรับ จ่ ายเงิน ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ให้ ป ระชาชนทราบทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนสะอาด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มี เผยแพร่ข้อมูล การบริ ห ารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นต่อสาธารณชน และมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ
2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการดาเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินของเทศบาล
ตาบลโนนสะอาดทาให้เกิดความโปร่งใส

๔.๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
๑. ชือ่ โครงการ
กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลต าบลโนนสะอาดยึ ด หลั ก การบริ ห ารราชการแบบมี ส่ ว นร่ ว มตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพั ฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) จึงได้
ดาเนิ นการส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ จัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบลโนนสะอาด โดยต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารการดาเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหาร
ราชการในระบบเปิ ดจากการปฏิบั ติจ ริง และสามารถพัฒ นาระดับการเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่ วนร่วมกับ
ภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่ง ใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล
ตาบลโนนสะอาด
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน
3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และที่ทาการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
4. เป้าหมาย
เผยแพร่ข้อมูลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
6. วิธีดาเนินการ
1. คัดเลื อกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สั งเกตการณ์ ใน
ขัน้ ตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้ องกับพัสดุ เมื่อมีการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง
3. ประกาศรายงานผลการดาเนินการโครงการที่สาคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซด์ และที่
ทาการเทศบาลตาบลโนนสะอาด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลโนนสะอาด
10. ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริ ตการจัดซื้อจัดจ้างใน
เทศบาลตาบลโนนสะอาด

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
๔.๓.๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
๑. ชือ่ โครงการ
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี บทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒ นาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบั ติหน้าในภารกิจ
การตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภาการตั้งกะทู้
และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสาคัญที่
ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีอิส ระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอย
ควบคุมดูแลการดาเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกาหนด
แนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการทางานแบบมีส่วนร่วมและมี
ประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นและลด
การทุจริต
จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสามารถนาความรู้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพและมีประสิทธิผล เกิด
กลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลโนนสะอาด
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
6. วิธีการดาเนินงาน
1. จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
2. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ในข้อบังคับ
การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การ
จัดทาแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลโนนสะอาด
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
10. ผลลัพธ์
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอานาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ ถูกต้องไป
ตามระเบียบ กฎหมาย
2. สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถน าองค์ความรู้ ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา

๔.๔ การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
๔.๔.๑ กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
๑. ชื่อโครงการ
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคสาคัญในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม
การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความ
เสื่อมของจิตสานึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไป
ที่ได้รับ ผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณี ก็ล ะเลย เพิกเฉย และไม่อ ยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญ หา
บางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดั งกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่ จะป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทากิจกรรม
ส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิ
ในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน
2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในชุมชนเทศบาลตาบลโนนสะอาด
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการ เว็บไซต์ของหน่วนงาน
2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงาน
3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ
4. สนับสนุนการดาเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
5. เชิญ ผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการบริหาร
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลโนนสะอาด

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน อย่างน้อย 3 แห่ง
2. มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น

๔.๔.๒ กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
๑. ชื่อโครงการ
กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต เป็ น ปั ญ หาที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ สั ง คม และความมั่ น คงของประเทศ
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต
การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นจึงได้จัดทากิจกรรมบูรณาการทุ กภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่ านิยมในการต่อต้านการ
ทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้าน
ทุจริต
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง
4. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลโนนสะอาด
5. สถานที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
6. วิธีดาเนินงาน
1. จัดตั้งคณะทางานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ
สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. กาหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้าน
ทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน
5. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง
แผนงาน กิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต
6. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลโนนสะอาด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต
2. เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต

