
 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 (พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลโนนตาล   

อําเภอเมืองรอยเอด็  จังหวัดรอยเอ็ด 

 



 

คํานํา 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไดเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติ วาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติ ฯ ไปสูการปฏิบัติ   

กระทรวงมหาดไทยไดใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยไดเนนย้ําให
ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานดวยความถูกตองตามระเบียบ ขอกฎหมาย และใหนํา
มาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาดําเนินการเพ่ือประโยชนของประชาชน และมอบเปนของขวัญ
ปใหมใหแกประชาชน  พ.ศ. ๒๕๖๐ การดําเนินการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดนํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ มาเปน
กรอบและแนวทางดําเนินการ โดยไดแปลงไปสูการปฏิบัติเปนพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด”ซ่ึงจะมีการ
ดําเนินการใน ๓ ภารกิจหลัก ไดแก การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิง
ปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน  และสนับสนุนใหมีการใหสัตยาบัน  เพ่ือรวมกันสราง
“จังหวัดใสสะอาด”“อําเภอใสสะอาด”และ “องคกรปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาด” ท่ัวประเทศประกอบกับ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  ไดมีหนังสือท่ี ปช ๐๐๐๔/ว๐๐๑๙  ลงวันท่ี  
๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  ขอความรวมมือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตสามป (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)   

 เทศบาลตําบลโนนตาลจึงจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสามป (พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๔)  เพ่ือกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับ
ขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงม่ันท่ี
จะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม 
ปราศจากการทุจริต เพ่ือปฏิบัติตามยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  ใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

 

 

 

 

 

คณะทํางานจัดทําแผนปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลโนนตาล 

 
 



 
 

สารบัญ 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

( พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
เทศบาลตําบลโนนตาล อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

********************************************** 

 

คํานํา 
สวนที่ ๑ บทนํา 
  -การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกร 
  -หลักการและเหตุผล (สภาพปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
  -วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
  -เปาหมาย 
  -ประโยชนของการจัดทําแผน 
 

สวนที่ ๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  -โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มิติการสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 มิติการบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 มิติการสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 มิติการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

สวนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 

 

 

 



 

สวนที่ ๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลโนนตาล  
อําเภอเมืองรอยเอด็ จังหวัดรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนท่ี ๑  
 

       บทนํา 
 

๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร 
 

  การทุจริตในระดับทองถ่ิน  พบวา  ปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับ
ทองถ่ิน  ไดแก  การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แมวาโดยหลักการแลวการกระจาย
อํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมาก
ข้ึน  มีประสิทธิภาพมากข้ึน  แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึน
เชนเดียวกัน 
 

ลักษณะการทุจริตในองคกร  จําแนกเปน ๗ ประเภท  ดังนี้ 
๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจางและการเงินการคลังสวน 

ใหญเกิดจากการละเลยของเจาหนาท่ี 
๒) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด 

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย 

ในการตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

 

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตสามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้ 
๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต  แตพบวายังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึน
จากการบังคับใชกฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะ
ขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

๒) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุน 
นิยม ทําใหคนในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ี
จะทําพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ี 
ซับซอนข้ึน  โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบ
การทุจริตของบุคคลเหลานี้ 
 

/๔) การผูกขาด... 



๔) การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง  
เปนเรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนของเจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับ
สิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแกการผูกขาดในโครงการกอสราง
และโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

๕) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือ 
เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
ทําใหเจาหนาท่ีตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม“รายไดพิเศษ”  ใหกับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับ 
การเนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรง
กลัวบาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึด
ผลประโยชนสวนรวม 

๗) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย 
สุจริต  เปนยกยองคนท่ีมีเงิน  คนท่ีเปนเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูงดวยเหตุนี้  ผูท่ี
มีคานิยมท่ีผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอเห็นคนโกงเปนคน
ฉลาดยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวงโดยไมมีความละอายตอบุญและบาปและไมเกรงกลัวตอ
กฎหมายของบานเมือง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 

ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวี 
ความรุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของ
ชาติ เปนปญหาลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทยไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการ
ทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและ
ความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอรัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรัปชั่น (Corruption Perception 
Index – CPI) ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใส
นานาชาติ (TransparencyInternational – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๘ อยู ท่ี ๓๕ – ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในป ๒๕๕๘ อยูอันดับท่ี ๗๖ จาก ๑๖๘ 
ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และ
ลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากป ๒๕๕๘ ไดลําดับท่ี ๑๐๑ จาก 
๑๖๘ ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรัปชั่นอยูในระดับสูง   
 

แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการ 
ปราบปราม  การปองกันการทุจริต ไมวาจะเปนการเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การตอตานการทุจริต(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.๒๕๔๖ การ
จัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติได 
 
 

 /จัดทํา... 



จัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว  ๓  ฉบับ  แตปญหาการทุจริตใน
ประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง  สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทย  
ประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน  โครงสรางสังคม  ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง  
(Vertical  Relation)  หรืออีกนัยหนึ่งคือ  พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการ
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติด
ความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติท่ี
ยอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของ
คานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุก
ภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําได
อยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 
 

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี ๓   
เริ่มจากป  พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง 
หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน   
“ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนี
การรับรูการทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔  ซ่ึง
การท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐ
และประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบโดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
  

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิด 
ผลเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลโนนตาลจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยาง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
 
 
 
 
 

/๓. วัตถุประสงค... 



๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนปองกันการทุจริต 
 

๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาล 
ตําบลโนนตาล 

๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝาย 
การเมืองขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลโนนตาล รวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 

๓) เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลโนนตาลเปนไปตามหลักการบริหาร 
กิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) 
  ๔)เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ 
(People’s audit)  ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลโนนตาล 

 ๕)  เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ 
ราชการของเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๔. เปาหมาย 
 

๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลโนนตาล  
รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ
ขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริต 
และประพฤติ มิชอบของขาราชการ 

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามา 
มีสวนรวมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตําบลโนนตาล 

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
ตําบลโนนตาลท่ีมีความเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 

๕) เทศบาลตําบลโนนตาลมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรตนแบบ  ดานการปองกันการทุจริต  อัน
จะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือเปนเครือขายในการเฝาระวังการ
ทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
 
๕. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 

๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง 

ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการ 

ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง

หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

๒) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 

 

/๓) ภาคประชาชน... 



๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ

พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝา

ระวังการทุจริต 

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ

กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตนแบบ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เทศบาลตําบลโนนตาล อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  

ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกัน

เปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

สวนที่ ๒ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
เทศบาลตําบลโนนตาล อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

 

 



สวนท่ี ๒ 
 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

(พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๔) 
เทศบาลตําบลโนนตาล  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด 

 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

๑. การสราง
สังคมท่ีไม
ทนตอการ
ทุจริต 

๑.๑ การสราง 
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
บุคลากร 
ท้ังขาราชการ
การเมือง 
ฝายบรหิาร
ขาราชการ
การเมืองฝายสภา
ทองถ่ิน และฝาย
ประจํา 
 

๑.๑.๑ โครงการสงเสริมและอบรม
ใหความรูเก่ียวกับ พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปราบปราม
การคอรัปช่ันในตําบลโนนตาล 
 

๑.๑.๒ โครงการมาตรการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบ 
 

๑.๑.๓ โครงการสงเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมใหแกคณะผูบริหาร, 
สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล
ตําบลโนนตาล   
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 

 ๑.๒ การสราง 
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถ่ิน 

๑.๒.๑ โครงการสงเสริมและ
ฝกอบรมกฎหมายนารูสําหรับ
ประชาชน 
 

๑.๒.๒ โครงการปกปองและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย 
 

๑.๒.๓ โครงการเทศบาลดี ศรีตําบล  
ตักบาตรไหวพระ  ฝกธรรมะสูวินัย 
 

๑.๒.๔ โครงการตาํบลโนนตาลนาอยู
อยางยั่งยืน 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

 

 ๑.๓ การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน 
 

๑.๓.๑ โครงการอบรมเด็กตําบล 
โนนตาล 
 

๑.๓.๒ โครงการสงเสริมคณุธรรม  
จริยธรรมนักเรียน 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 

มิติท่ี ๑ รวม จํานวน  ๙ โครงการ ๗๑๐,๐๐๐ ๗๑๐,๐๐๐ ๗๑๐,๐๐๐  

 
 



 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

๒. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต 

๒.๑ การแสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร 
 
 

๒.๑.๑ กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริตของ
นายกเทศมนตรีตําบลโนนตาล 

- - -  

 ๒.๒ การสราง
ความโปรงใสใน
การปฏิบัตริาชการ 

๒.๒.๑ กิจกรรมประกาศมาตรฐาน
คุณธรรมและจรยิธรรมของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง 
 

๒.๒.๒ กิจกรรมประกาศมาตรฐาน
คุณธรรมและจรยิธรรมของผูบริหาร
เทศบาลตาํบลโนนตาล 
 

๒.๒.๓ กิจกรรมประกาศมาตรฐาน
คุณธรรมและจรยิธรรมของสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๒.๒.๔ มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี  
ปลัดเทศบาล  และหัวหนาสวน
ราชการ 
 

๒.๒.๕ กิจกรรมสรางความโปรงใส
ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 

๒.๒.๖ มาตรการสรางความโปรงใส
ในการใชจายเงินงบประมาณ 
 

๒.๒.๗ กิจกรรมการเผยแพรขอมลู
ขาวสารดานการจดัซื้อ – จัดจาง  
 

๒.๒.๘ โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการ 
 

- 
 
 
 

- 
 

 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

- 
 
 
 

- 
 

 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

- 
 
 
 

- 
 

 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

 

 ๒.๓ การใชดุลย
พินิจและใชอํานาจ
หนาท่ี  ใหเปนไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีด ี
 

๒.๓.๑ โครงการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

๒.๓.๒ มาตรการการมอบอํานาจ
อนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพ่ือลด
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 
 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

 

 
 
 



 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

  ๒.๓.๓ มาตรการมอบอํานาจของ
นายกเทศมนตร ี
 

๒.๓.๔ มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี  
ปลัดเทศบาล  และหัวหนาสวน
ราชการ 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

 

- 
 
 

- 
 
 
 

 

- 
 
 

- 
 
 
 

 

 

 ๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน /บุคคล
ในการดําเนินการ
ประพฤติปฏบัิติ
ตนใหเปนท่ี
ประจักษ 

๒.๔.๑ โครงการคดัเลือกบุคคล
ตนแบบดีเดนทางวัฒนธรรมทองถ่ิน
ตําบลโนนตาล 
 

๒.๔.๒ กิจกรรมการมอบใบประกาศ
แกขาราชการ  พนักงานตนแบบ 
 

๒.๔.๓ กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคณุบัตรแกองคกร /
หนวยงานผูทําคุณประโยชนแก
เทศบาล หรือประชาชน 
 

๒.๔.๔ กิจกรรมการเชิดชูเกียรติแก
พอ-แมดเีดน  ตามโครงการกิจกรรม
รัฐพิธี 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

เปนสวน
หน่ึงของ
โครงการ
กิจกรรม
รัฐพิธี 

 

 ๒.๕ การจัดการใน
กรณไีดทราบหรือ
รับแจงหรือ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 

๒.๕.๑ กิจกรรมการจัดทําขอตกลง
การปฏิบัตริาชการระหวาง
ขาราชการกับผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน
ไป 
 
 

- - -  

  ๒.๕.๒ กิจกรรมใหความรวมมือกับ
หนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีเพ่ือตรวจสอบ  
ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาํบลโนนตาล 
 

๒.๕.๓ มาตรการใหความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องคกรอิสระ 
 

๒.๕.๔ มาตรการ  แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

 

 
 
 
 



 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔  

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

  
 

๒.๕.๕ มาตรการดําเนินการเก่ียวกับ
เรื่องรองเรียน กรณีมบุีคคลภายนอก
หรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ี
ของเทศบาลตําบลโนนตาลวาทุจรติ
และปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
โดยมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

มิติท่ี ๒ รวม จํานวน ๓ โครงการ 
๑๑ กิจกรรม ๘ มาตรการ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

 
 



 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔  

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

๓. การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมีสวน
รวมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จดัใหมีและ
เผยแพรขอมลู
ขาวสารใน
ชองทางท่ีเปนการ
อํานวยความ
สะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาท่ี
ของเทศบาลตําบล 
โนนตาลทุก
ข้ันตอน 
 

๓.๑.๑ โครงการเผยแพร
ประชาสมัพันธผลการดําเนินงาน 
 

๓.๑.๒ โครงการซอมแซมระบบเสยีง
ไรสายภายในตําบล 
 

๓.๑.๓ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
หองขาวประชาสัมพันธ 
 

๓.๑.๑ โครงการประชาสมัพันธ
ขอมูลขาวสาร 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๓.๒ การรับฟง
ความคิดเห็น   
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน /     
รองทุกขของ
ประชาชน 

๓.๒.๑ โครงการประชุมประชาคม
หมูบานและชุมชน  เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
 

๓.๒.๑ โครงการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ 
 

๓.๒.๓ โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 
 

๓.๒.๔ โครงการสงเสริมและ
ฝกอบรมกฎหมายนารูสําหรับ
ประชาชน 
 

 ๓.๒.๕ โครงการพัฒนาสงเสรมิการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนย
ดํารงธรรมเทศบาล 
 

๓.๒.๖ โครงการบูรณาการประสาน
ความรวมมือระหวางหนวยงาน
ราชการและชุมชน  

 

๓.๒.๗ กิจกรรมรายงานผลการ
ดําเนินการใหผูรองเรียน /รองทุกข
ทราบ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

- 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

- 

 

 
 
 
 



 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔  

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 ๓.๓ การสงเสรมิ
ใหประชาชนมี
สวนรวมบริหาร
กิจการของ
เทศบาลตาํบล  
โนนตาล 

๓.๓.๑ โครงการสงเสริมใหความรู
เก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย 

  

๓.๓.๒ มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลโนนตาล 
 

๓.๓.๓ มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตาํบล     
โนนตาล 
 

๓.๓.๔ มาตรการแตงตั้งตัวแทน
ประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจาง 
 

๓.๓.๕ มาตรการแตงตั้งตัวแทน
ประชาชนเขารวมเปน
คณะกรรมการประชาคมระดับ
หมูบาน 
 

๓.๓.๖ มาตรการแตงตั้งตัวแทน
ประชาชนเขารวมเปน
คณะกรรมการประชาคมระดับ
ตําบล 
 

๓.๓.๗ กิจกรรมการประชุม
ประชาคมหมูบาน  และประชาคม
ตําบลประจําป 
 
๓.๓.๘ มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาตําบลโนนตาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
- 
 

 
- 
 

 
 
- 
 
 
- 
 

 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

๓๐,๐๐๐ 
 
- 
 

 
- 
 

 
 
- 
 
 
- 
 

 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

๓๐,๐๐๐ 
 
- 
 

 
- 
 

 
 
- 
 
 
- 
 

 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 

มิติท่ี ๓ รวม จํานวน ๑๑ โครงการ 
๒ กิจกรรม ๖ มาตรการ 

 

๖๒๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐  

 



 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔  

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

๔. การ
เสรมิสราง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครอง
สวนทองถ่ิน 

๔.๑ มีการวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

๔.๑.๑ มาตรการแตงตั้ง  
คณะกรรมการและคณะทํางาน
ติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของเทศบาลตาํบลโนนตาล 
 

๔.๑.๒ มาตรการสั่งการใหทุกสํานัก 
/สวนราชการจัดวางระบบควบคมุ
ภายในสํานัก /สวนราชการ 
 

๔.๑.๓ มาตรการแตงตั้ง  
คณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน  และคณะทํางาน
ติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในแตละสาํนัก /สวนราชการ 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

 

 ๔.๒ การสนับสนุน
ใหภาคประชาชน
มีสวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ  
ตามชองทางท่ี
สามารถ
ดําเนินการได 

๔.๒.๑ กิจกรรมสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมตรวจสอบ  กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ
บรรจุ  แตงตั้ง  การโอนยาย 
 

๔.๒.๒ กิจกรรมการมสีวนรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการรับ  
การจาย  และการใชประโยชน
ทรัพยสินของเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๔.๒.๓ มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจาก
ตัวแทนชุมชน 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

 

 ๔.๓ การสงเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถ่ิน 

๔.๓.๑ กิจกรรมรายงานผลการใช
จายงบประมาณใหสมาชิกสภา
เทศบาลทราบ 
 

๔.๓.๒ กิจกรรมการสงเสรมิและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล 
 

๔.๓.๓ กิจกรรมสงเสริมใหสมาชิก
สภาเทศบาลมบีทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร 
 

๔.๓.๔ กิจกรรมการมสีวนรวมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
เทศบาลตาํบลโนนตาล 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
- 

 

 



 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔  

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 ๔.๔ เสรมิพลังการ
มีสวนรวมของ
ชุมชน 
(Community)  
และบูรณาการทุก
ภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการทุจริต 

๔.๔.๑ กิจกรรมการติดปาย
ประชาสมัพันธ  กรณีพบเห็นการ
ทุจริต   
 

๔.๔.๒ กิจกรรมการสงเสรมิและ
พัฒนาเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริต 
 

๔.๔.๓ กิจกรรมการเฝาระวังการ
คอรัปช่ันโดยภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

 

มิติท่ี ๔ รวม จํานวน  
๙ กิจกรรม ๔ มาตรการ 

 

- - -  

 
 



 

 

 

 

สวนที่ ๓ 

 

 
 
 
 
 
 



สวนท่ี ๓ 
 

 
   

มิติท่ี ๑ การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 

๑.๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจํา 

๑.๑.๑ โครงการสงเสริมและอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปราบปรามการคอรัปช่ันในตําบลโนนตาล 
๑. ช่ือโครงการ  

โครงการสงเสริมและอบรมใหความรูเก่ียวกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปราบปราม
การคอรัปชั่นในตําบลโนนตาล 
 

๒. หลักการและเหตุผล  
ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - 

๒๕๖๐) มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไม เพิกเฉย
ตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความ
โปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” 
มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน เทศบาล
ตําบลโนนตาลจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมและอบรมใหความรูเก่ียวกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปราบปรามการคอรัปชั่นในตําบลโนนตาลข้ึน เพ่ือใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและเกิดความ
ยั่งยืนในการปฏิบัติตอไป 

 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑  เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสใหแกคณะผูบริหาร  หัวหนาสวน

ราชการ  พนักงานเทศบาลและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลโนนตาล   
๓.๒  เพ่ือเสริมสรางใหสมาชิกสภาเทศบาล  กํานัน  ผูใหญบาน  คณะผูบริหาร  หัวหนาสวน

ราชการ  พนักงานเทศบาลและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลโนนตาล มีจิตสํานึก  คานิยม  และวัฒนธรรม
เรื่องความซ่ือสัตย  สุจริต  มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันม่ันคง  สงผลใหหนวยงาน
ปลอดการทุจริตคอรัปชั่น  มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด  และสโลแกนท่ีวา                ยึด
ม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน 

๓.๓  เพ่ือหาแนวทางในการประสานความรวมมือหนวยงานท้ังภายในและภายนอกองคกรในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  นําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบตัิงาน  

 
 

/๔. เปาหมาย... 



 
  
๔. เปาหมาย 

สมาชิกสภาเทศบาล  กํานัน  ผูใหญบาน  ผูนําชุมชน  คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ  
พนักงานเทศบาลและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลโนนตาล 

 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลโนนตาล 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
จัดอบรมเพ่ือเสริมสรางการปองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานสมาชิกสภาเทศบาล  

กํานัน  ผูใหญบาน  ผูนําชุมชน  คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ  พนักงานเทศบาลและเจาหนาท่ีของ
เทศบาลตําบลโนนตาลโดยเชิญ วิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถจากสํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน  หรือหนวยงานท่ีเชี่ยวชาญ มาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการปลูกและปลุก
จิตสํานึกในการตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการอยางมีจิตสํานึก  คานิยมสรางสรรค  และ
วัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย  สุจริต  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 

๙. ผูรับผิดชอบ 
งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑  คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ  พนักงานเทศบาลและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบล

โนนตาลมีพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใส 
๑๐.๒  สมาชิกสภาเทศบาล  กํานัน  ผูใหญบาน  คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ  พนักงาน

เทศบาลและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลโนนตาล มีจิตสํานึก  คานิยม  และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย  
สุจริต  มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันม่ันคงสงผลใหหนวยงานปลอดการทุจริตคอรัปชั่น   

๑๐.๓  เกิดการประสานความรวมมือหนวยงานท้ังภายในและภายนอกองคกร  รวมกันเปน 
เครือขายในการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
 

 ๑.๑.๒ โครงการมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
๑.  ช่ือโครงการ 
 โครงการมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑.๑.๒ โครงการ... 



 ๑.๑.๓ โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแกคณะผูบริหาร, สมาชิกสภาฯ  พนักงาน
เทศบาลตําบลโนนตาล 
๑.  ช่ือโครงการ 
 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแกคณะผูบริหาร, สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาล
ตําบลโนนตาล 
  

๒. หลักการและเหตุผล 
   ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติใหมีประมวล 

จริยธรรม เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ี
ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหัวใจสําคัญของการ
ทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยางท่ีขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม 
หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม ท้ัง กาย วาจา ใจ ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ซ่ึง
หากบุคลากรทุกคนท่ีทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุก
อยางยอมตองลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการ
อยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อม่ันและไววางใจท่ีจะเขามารับบริการท่ีองคกรนั้นๆ 
  เทศบาลตําบลโนนตาลจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแกคณะผูบริหาร, 
สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาลตําบลโนนตาลดังกลาวนี้ข้ึน 

 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต 
๓.๒ เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชน 
๓.๓ เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
๓.๔ เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมี

ผลประโยชนทับซอน 
 

๔. เปาหมาย 
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาลลูกจางประจําและพนักงานจางเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลโนนตาล 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาลลูกจางประจําและ

พนักงานจางเทศบาลตําบลโนนตาล โดยเชิญ วิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและ
ประสบการณตางๆ ในการปลูกและปลุกจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึด
ม่ันในหลักคุณธรรมและจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ี ในบางโอกาส 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
 
 

/๘. งบประมาณ... 
 



 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ๒๐,๐๐๐  บาท 
 

๙. ผูรับผิดชอบ 
งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวช้ีวัด 
ประชาชนผูมารับบริการท่ีเทศบาลตําบลโนนตาลประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ

พนักงานโดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลการประเมินไมต่ํากวารอยละ ๗๐  
ผลลัพธ 
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาลลูกจางประจําและพนักงานจางเทศบาลตําบลโนนตาลเกิด

จิตสํานึกท่ีดีในการตอตานการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม 
 

๑.๒ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
๑.๒.๑  โครงการสงเสริมและฝกอบรมกฎหมายนารูสําหรับประชาชน 

 

๑.  ช่ือโครงการ      
โครงการสงเสริมและฝกอบรมกฎหมายนารูสําหรับประชาชน 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - 

๒๕๖๐) มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไม เพิกเฉย
ตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความ
โปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” 
มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน เทศบาลตําบลโนน
ตาลจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมและฝกอบรมกฎหมายนารูสําหรับประชาชนข้ึน เพ่ือใหสามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ไปสูการปฏิบัติท่ีเปน
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติตอไป 

 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑  เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสใหแกคณะผูบริหาร  หัวหนาสวน

ราชการ  พนักงานเทศบาลและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลโนนตาล   
๓.๒  เพ่ือเสริมสรางใหสมาชิกสภาเทศบาล  กํานัน  ผูใหญบาน  คณะผูบริหาร  หัวหนาสวน

ราชการ  พนักงานเทศบาลและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลโนนตาล มีจิตสํานึก  คานิยม  และวัฒนธรรม
เรื่องความซ่ือสัตย  สุจริต  มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันม่ันคง  สงผลใหหนวยงาน
ปลอดการทุจริตคอรัปชั่น  มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด  และสโลแกนท่ีวา                ยึด
ม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน 

 
/๓.๓ เพ่ือหาแนวทาง... 



 
๓.๓  เพ่ือหาแนวทางในการประสานความรวมมือหนวยงานท้ังภายในและภายนอกองคกรในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต  นําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน  

 

๔. เปาหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล  กํานัน  ผูใหญบาน  ผูนําชุมชน  คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ  

พนักงานเทศบาลและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลโนนตาล 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
จัดอบรมเพ่ือใหประชาชนไดรับความรูดานกฎหมายท่ีสําคัญและจําเปนสําหรับประชาชน  สมาชิกสภา

เทศบาล  กํานัน  ผูใหญบาน  ผูนําชุมชน  คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ  พนักงานเทศบาลและเจาหนาท่ี
ของเทศบาลตําบลโนนตาลโดยเชิญ วิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถจากหนวยงานท่ีเชี่ยวชาญ มาถายทอด
ความรูและประสบการณตางๆ ในการปลูกและปลุกจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการ
อยางมีจิตสํานึก  คานิยมสรางสรรค  และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย  สุจริต  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
 

๙. ผูรับผิดชอบ 
งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑  ประชาชน  สมาชิกสภาเทศบาล  รวมถึงพนักงานเทศบาลและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบล

โนนตาลมีพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใส 
๑๐.๒  ประชาชน  สมาชิกสภาเทศบาล  กํานัน  ผูใหญบาน  คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ  

พนักงานเทศบาลและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลโนนตาล มีจิตสํานึก  คานิยม  และวัฒนธรรมเรื่องความ
ซ่ือสัตย  สุจริต  มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันม่ันคงสงผลใหหนวยงานปลอดการทุจริต
คอรัปชั่น   

๑๐.๓  เกิดการประสานความรวมมือหนวยงานท้ังภายในและภายนอกองคกร  รวมกันเปน
เครือขายในการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

 

๑.๒.๒  โครงการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
๑.  ช่ือโครงการ      

โครงการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
 
 

/๒.หลักการ... 



 

๒. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากสถานการณบานเมืองในปจจุบันประชาชนคนในชาติขาดความสามัคคี ปรองดอง และ

ขาดบรรยากาศแหงการสมานฉันท ทําใหสังคมไทยออนแอ ขาดการยอมรับจากประชาคมโลกรัฐบาลจึงไดมี
นโยบายเรงดวนขจัดข้ัวทางการเมืองคืนความสุขใหกับสังคมไทย อีกท้ังเปนการประสานแนวคิด รวมกัน
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน (Road Map) ท้ังรูปแบบ ข้ันตอนและกิจกรรมตางๆ ในการสรางความ
ปรองดองสมานฉันทของคนในชาติจากหลักการดังกลาว งานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนน
ตาล จึงดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ เพ่ือใหประชาชนและเยาวชนมีสวน
รวมแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของคนในชาติ โดยยึดสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมและเปนท่ี
ยึดเหนี่ยวจิตใจ สรางความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน และรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีตอรัฐ เปนองคกรในการขับเคลื่อนกิจกรรม เพ่ือสรางความปรองดอง สมานฉันทและปองกัน
ไมใหมีการปลุกระดมมวลชน ท่ีจะนําไปสูความแตกแยกแบงเปนฝก เปนฝายอยางท่ีเปนมาในอดีต อีกท้ัง
เปนการสงเสริมการแสดงออก ในดานความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติโดยรวม เปน
การนําประชาชนท่ีมีความขัดแยง ทุกกลุม ทุกฝาย มาเปดใจพูดคุยกันอยางสันติวิธี ตลอดจนสรางสํานึกให
ประชาชนในตําบลโนนตาลทุกกลุมทุกฝาย ดวยความเปนชนชาติแหงเมืองพุทธ ดวยความเปนตําบลแหง
ความจงรักภักดี มีวัฒนธรรม คุณธรรมประจําใจ รักถ่ินเกิด รักสามัคคีและอยูใตรมพระบารมีของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

 

๓.วัตถุประสงค 
 ๓.๑  เพ่ือใหประชาชน เยาวชนทุกภาคสวนมีสวนรวมและแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของ
คนในชาติโดยยึดสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ สรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอรัฐ 
      ๓.๒  เพ่ือสรางความปรองดอง สมานฉันทและปองกันไมใหมีการปลุกระดมมวลชน ท่ีจะนําไปสู
ความแตกแยกของสังคม 
         ๓.๓  สรางประชาชนในตําบลโนนตาล  ใหเปนตําบลแหงความจงรักภักดี มีวัฒนธรรม คุณธรรม
ประจําใจ รักถ่ินเกิด รักสามัคคี รักสถาบันสําคัญของชาติและอยูใตรมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ 
 

๔. เปาหมาย 
 ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการพนักงานเทศบาลผูนําชุมชน  ประชาชนและเยาวชน
ตําบลโนนตาล  

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
จัดฝกอบรมแกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการพนักงานเทศบาลผูนําชุมชน  ประชาชน

และเยาวชนตําบลโนนตาล โดยเชิญ วิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณ
ตางๆ  

 
 

/๗. ระยะเวลา... 
 



๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
  

๘. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
 

๙. ผูรับผิดชอบ 
งานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลโนนตาล 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑  ประชาชน เยาวชนตําบลโนนตาลทุกภาคสวนมีสวนรวมและแสดงออกถึงความรักความ
สามัคคีของคนในชาติ โดยยึดสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ    สรางความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอรัฐ 
          ๑๐.๒  ประชาชนเกิดความรัก สมัครสมาน สามัคคีในความเปนชนชาติไทยท่ีมีสถาบันสําคัญของ
ชาติเปนศูนยรวมใจยึดเหนี่ยวจิตใจและคงอยูคูชาติไทยตลอดไป 
          ๑๐.๓ประชาชนมีความรูวัฒนธรรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดอยางถูกตองตามทํานองครองธรรมและจารีตประเพณี 

 

๑.๒.๓  โครงการเทศบาลดี  ศรีตําบล  ตักบาตรไหวพระ  ฝกธรรมะสูวินัย 
๑. ช่ือโครงการ 

โครงการเทศบาลดี  ศรีตําบล  ตักบาตรไหวพระ  ฝกธรรมะสูวินัย 

๒. หลักการและเหตุผล 
พระพุทธศาสนานั้น   ถือไดวาเปนรากฐานของขนบธรรมเนียมประเพณี   และวัฒนธรรมไทย    

ในปจจุบันนั้น สภาพชีวิตความเปนอยูของคนในสังคมไทยไดละเลยขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ประการหนึ่งนั้นก็คือการทําบุญตักบาตรอันสืบเนื่องเนื่องมาจากสภาพการจราจร  สถานท่ี ตลอดจน
พระสงฆไมสามารถไปรับบิณฑบาตไดในทุกสถานท่ี เนื่องจากไมสัมพันธกับเวลาของแตละบุคคล  

เทศบาลตําบลโนนตาล  สวนราชการตาง ๆ และประชาชนตําบลโนนตาล ไดตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอดดวยเชื่อม่ันวาวัฒนธรรมอันดีงามจะชวยปลูกฝง
รากฐานอันดีงามของจิตใจจึงควรชวยกันทํานุรักษ เสริมสรางสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว  อันเปนการ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมอันดีงาม เพ่ือใหเห็นความสําคัญความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
โดยนําบานวัดและโรงเรียนมาใชเปนแบบอยางท่ีดีแกเยาวชนและเปนกระบวนการเสริมสรางศีล สมาธิ และ
ปญญาแกบุคลากร และพ่ีนองประชาชนชาวตําบลโนนตาลไดเปนอยางดียิ่ง 

 

๓. วัตถุประสงค 
๒.๑  เพ่ือรักษาประเพณีและอนุรักษวัฒนธรรมไทยและรวมกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 

 ๒.๒  เพ่ือใหผูบริหาร บุคลากร คณะครู นักเรียน  เจาหนาท่ีสถานรักษาพยาบาล  และประชาชน
เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน   

๒.๓  เพ่ือใหเห็นถึงคุณคาและความสําคัญของการทําบุญในพระพุทธศาสนา 
          ๒.๔  เพ่ือสงเสริม และอํานวยความสะดวกใหแกคณะผูบริหาร  บุคลากร  คณะครู  นักเรียน และ
ประชาชน  ไดมีโอกาสทําบุญเปนประจําเพ่ือเปนการสืบสานวัฒนธรรมไทยใหดํารงสืบตอไป 

 
 

/๒.๕ เพ่ือจรรโลง... 



๒.๕  เพ่ือจรรโลงพระพุทธศาสนาและปลูกฝงคานิยมท่ีดีงามดานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
๒.๖  เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมอันดีแกตนเองและครอบครัว 
๒.๗  เพ่ือสรางความรัก  ความสามัคคีในองคกรและเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพของชาติตอไป 

 

๔. เปาหมาย 
๓.๑  คณะผูบริหาร  พนักงานเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนตาล 
๓.๒  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะครู  นักเรียน  ท้ัง  ๔  โรงเรียน   
๓.๓  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนตาล และเจาหนาท่ี 
๓.๔  ผูนําทองท่ีตําบลโนนตาล  กลุมพัฒนาบทบาทสตรี  และอสม.ตําบลโนนตาล 
๓.๕  ประชาชนตําบลโนนตาล  และพุทธศาสนิกชน   
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 วัดในเขตพ้ืนท่ีตําบลโนนตาล   
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๑.จัดทําโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๒.ประชุมแนวทางการดําเนินตามโครงการ 
๓.ดําเนินงานตามโครงการและประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

          ๔.ประเมินผล/รายงานผลการดําเนินงาน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ตั้งแตวันท่ี  ๑  ตุลาคม  – ๓๐  กันยายน ของทุกป 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 

๙. ผูรับผิดชอบ 
งานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เทศบาลตําบลโนนตาล 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑ คณะผูบริหาร คณะครู นักเรียน และประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการทํานุบํารุง 
        ศาสนา     

  ๑๐.๒ คณะผูบริหาร คณะครู นักเรียน และประชาชน  ไดเห็นถึงคุณคาและความสําคัญใน 
                  พระพุทธศาสนา   
  ๑๐.๓  คณะผูบริหาร คณะครู นักเรียน และประชาชน  ไดเกิดความรัก  ความสามัคคีในองคกร 

๑๐.๔  คณะผูบริหารทองถ่ิน  และผูบริหารสถานศึกษา รวมบูรณาการและทํากิจกรรมรวมกัน 
๑๐.๕  คณะผูบริหาร คณะครู นักเรียน  และประชาชนในทองถ่ินไดเกิดคานิยมดานวัฒนธรรมท่ี   
         ดีงามยิ่งข้ึน 
 
 
 

/๑.๒.๔ โครงการ... 
 



๑.๒.๔ โครงการตําบลโนนตาลนาอยู  อยางย่ังยืน 
๑. ช่ือโครงการ 

โครงการตําบลโนนตาลนาอยู  อยางยั่งยืน 
 

๒. หลักการและเหตุผล              
เพ่ือเปนการสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร

รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
ท่ีมีตอการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม  

เทศบาลตําบลโนนตาลรวมกับกลุมพัฒนาสตรีตําบลโนนตาลโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบลโนนตาล  
และประชาชนตําบลโนนตาล ไดรวมกันจัดทําโครงการตําบลโนนตาลนาอยู  อยางยั่งยืน เพ่ือเปนการเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม นาอยู ลดภาวะโลกรอน สรางจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติ
และการทํางานรวมกันเพ่ือสาธารณะประโยชนของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลโนนตาล 

 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือเปนการสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ ท่ีมีตอการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม  
๓.๒ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงามบํารุงรักษาตนไมท่ีปลูกในปท่ีผานมา 
๓.๓ สรางจิตสํานึกในรักษาสภาพแวดลอมและการทํางานรวมกันเพ่ือสาธารณะประโยชน 

ของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลโนนตาล 
 

๔. เปาหมาย 
ปลูกตนไมในพ้ืนท่ีตําบลโนนตาล  พรอมบํารุงรักษาตนไมท่ีปลูกแลวในปท่ีผานมา 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีสาธารณะ วัด โรงเรียน สองขางทาง   
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ เตรียมงบประมาณสนับสนุน   
๖.๒ ประชาสัมพันธใหประชาชนในตําบลโนนตาลทราบเพ่ือรวมกันปลูกตนไม 
๖.๓ เตรียมสถานท่ีปลูก 
๖.๔ จัดหาพันธุไมและปุยอินทรีย 
๖.๕ จัดกิจกรรมปลูกตนไมโดยประชาชน นักเรียน สวนราชการ ในตําบลโนนตาลรวมกันปลูก

ตนไม 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
 

๙. ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนตาล 

 
 

 
/๑๐. ตัวชีว้ัด... 



 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑ ประชาชนรวมกันปลูกตนไม เสริมสรางความสามัคคีในชุมชน 
๑๐.๒ ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติ 
๑๐.๓ พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน ภูมิทัศนมีความสวยงาม 
๑๐.๔ ตนไมท่ีปลูกแลวในปท่ีผานมาไดรับการบํารุงรักษา ใหสามารถเจริญเติบโตไดดี 
๑๐.๕ มีการบูรณาการความรวมมือระหวางสวนราชการ 
 

๑.๓  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
๑.๓.๑ โครงการอบรมเด็กตําบลโนนตาล 

๑. ช่ือโครงการ 
 โครงการอบรมเด็กตําบลโนนตาล 
 

๒.หลักการและเหตุผล 
เยาวชนเปนอนาคตและเปนกําลังอันสําคัญของประเทศชาติท่ีจะชวยกันพัฒนาบานเมืองใหมีความ

เจริญรุงเรืองมีความม่ันคงทุกๆ ดาน ท้ังทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี และดานอ่ืนๆ 
ดังนั้นเยาวชนจึงตองเปนผูไดรับการอบรม ดูแล และปลูกฝงท้ังความรู คุณธรรม และจริยธรรม ใหเปนผูมี
ความพรอม ความสมบูรณ เปนผูมีความรู ความสามารถ และจําเปนตองปลูกฝงเยาวชนใหตระหนัก ท้ังทาง
กาย วาจา ใจ ใหเปนผูมีจิตใจงดงาม จําเปนตองไดรับการฝกฝน การเรียนรู เพ่ือพัฒนาสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัย  

 

ดังนั้นเทศบาลตําบลโนนตาล  ไดรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกันจัดกิจกรรมโครงการอบรม
เด็กตําบลโนนตาล  เพ่ือสรางองคความรูเพ่ือเปนภูมิคุมกันใหเยาวชนนําไปสูความประพฤติท่ีดีงามและเปน
แบบอยางของสังคม เพ่ือจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป เปนการแกปญหาของเยาวชน 
เชน ปญหาอบายมุข  ปญหาครอบครัว ปญหายาเสพติด ปญหาโรคเอดส  ปญหาท่ีเปนคดีเยาวชนตองถูก
สถานพินิจคุมความประพฤติตลอดจนตองโทษในเรือนจํา และอีกหลายๆปญหา ท่ีกําลังรอคอยการ
แกปญหาอยางถูกวิธี 
 

๓.วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือสรางองคความรูเพ่ือเปนภูมิคุมกันใหเยาวชนนําไปสูความประพฤติท่ีดีงามและเปน 
     แบบอยางของสังคม 
๓.๒ เพ่ือพัฒนาจิตใจและปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมตามหลักสูตรพระพุทธศาสนา 
๓.๓ เพ่ือใหเยาวชนสามารถพัฒนาตนเองลด ละเลิกอบายมุขตางๆ และหางไกลจากยาเสพติด  
๓.๔ เพ่ือใหเยาวชนรูจักฝกสมาธิ ฝกจิตใจใหสงบ ฝกความอดทนอดกลั้น และมีสติในการดําเนิน 
     ชีวิตประจําวันได 
 

๔.เปาหมาย 
 ๔.๑  ผูเขารับการอบรมไดเรียนรูและฝกปฏิบัติธรรม  ตามวิถีแบบพุทธรอยละ ๑๐๐ 
 ๔.๒  ผูเขารับการอบรมเกิดภูมิคุมกันท่ีดีกับตนเองสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
 ๔.๓  ผูเขารับการอบรมมีความสุขกาย สุขใจ ภายหลังการเขารวมโครงการ รอยละ  ๘๐ 
 
 

/๕.พ้ืนท่ี... 



 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ภายในเขต และนอกเขตจังหวัดรอยเอ็ด 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ประชุมชี้แจงผูท่ีเก่ียวของ 
           ๖.๒  เขียนโครงการ เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 ๖.๓  มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ และประสานกับผูท่ีเก่ียวของ 
 ๖.๔  ดําเนินการตามกิจกรรม(รายละเอียดกิจกรรมตามท่ีแนบทาย) 
 ๖.๕  สรุปผลการดําเนินงาน และประเมินโครงการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ  ๓๐,๐๐๐  บาท 

๙.ผูรับผิดชอบ  
งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตําบลโนนตาล 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ เยาวชนไดรับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม  สามารถนําหลักธรรมไปปรับใชใน 
                 ชีวิตประจําวันได 

๑๐.๒ เยาวชนไดรับการพัฒนาจิตและปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมตามหลักสูตร 
       พระพุทธศาสนา 
๑๐.๓ เยาวชน รูจักความอดทน อดกลั้น ดําเนินชีวิตอยางมีสติ ไมยุงเก่ียวกับอบายมุข และ 
       หางไกลจากยาเสพติดทุกชนิด  

 ๑๐.๔  เยาวชนไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เปนผูมีจิตใจโอบออมอารี ไดรับการขัด 
                  เกลาจิตใจใหเปนผูมีคุณธรรมเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม และประเทศชาติ 

 
 

๑.๓.๑ โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
๑. ช่ือโครงการ 
 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
 

๒.หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันพบวาเยาวชนมีปญหาทางดานจิตใจอยางมากซ่ึงมีสาเหตุมาจากสื่อเทคโนโลยี สังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และการแพรระบาดของยาเสพติด  ทําใหเยาวชนขาดคุณธรรมและจริยธรรม  
ดังนั้นผูท่ีเก่ียวของทุกฝายตองรวมมือกันอยางจริงจังในการชวยแกปญหาซ่ึงนับวันจะมีความรุนแรงเพ่ิมมาก
ข้ึน จําเปนตองมีมาตรการแกไขท่ีดีพอเพ่ือปองกันปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของชาติ ปญหาสังคม
ท่ีมีเยาวชนเก่ียวของเปนปญหาท่ีมีมานาน เนื่องจากขาดการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีพอ  การ
แกปญหาขาดความตอเนื่อง และขาดความเอาใจใสอยางจริงจังการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมของ
เยาวชนนับตั้งแตวัยเด็ก  ตองอาศัยปจจัยหลายอยาง  

 
/เทศบาล... 

 



เทศบาลตําบลโนนตาลไดเล็งเห็นปญหาดังกลาวจึงจัด “โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน” ข้ึน เพ่ือลดปญหาท่ีเกิดข้ึนกับเยาวชนและใหเยาวชนไดพัฒนาคุณภาพชีวิต หางไกลจากอบายมุข
ตางๆ เสริมสรางใหเยาวชนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และชวย
แกปญหาใหเยาวชนท่ีติดบุหรี่ เหลา สารเสพติด จะไดกลับตัวกลับใจเปนคนดีเปนการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมใหเยาวชนไดเห็นคุณคาของชีวิตท่ีจะเติบโตเปนผูใหญอยางมีคุณภาพท่ีจะชวยสรางความ
เจริญรุงเรือง ความม่ันคงใหกับประเทศชาติสืบไปประกอบกับเทศบาลมีหนาท่ีตองทําตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๗)  การสงเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ  
 

๓.วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหเยาวชนไดรูจักการนําหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิต 
๓.๒ เพ่ือพัฒนาจิตใจและปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมตามหลักสูตรพระพุทธศาสนา 
๓.๓ เพ่ือใหเยาวชนสามารถพัฒนาตนเองลด ละเลิกอบายมุขตางๆ และหางไกลจากยาเสพติดทุก 
     ชนิด 
๓.๔ เพ่ือใหเยาวชนรูจักฝกสมาธิ ฝกจิตใจใหสงบ ฝกความอดทนอดกลั้น และมีสติในการดําเนิน 
     ชีวิตประจําวันได 
 

๔.เปาหมาย 
 ๔.๑  ผูเขารับการอบรมไดเรียนรูและฝกปฏิบัติธรรม  ตามวิถีแบบพุทธรอยละ ๑๐๐ 
 ๔.๒  ผูเขารับการอบรมเกิดภูมิคุมกันท่ีดีกับตนเองสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป 
       ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
 ๔.๓  ผูเขารับการอบรมมีความสุขกาย สุขใจ ภายหลังการเขารวมโครงการ รอยละ  ๘๐ 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ภายในเขต และนอกเขตจังหวัดรอยเอ็ด 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ประชุมชี้แจงผูท่ีเก่ียวของ 
           ๖.๒  เขียนโครงการ เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 ๖.๓  มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ และประสานกับผูท่ีเก่ียวของ 
 ๖.๔  ดําเนินการตามกิจกรรม(รายละเอียดกิจกรรมตามท่ีแนบทาย) 
 ๖.๕  สรุปผลการดําเนินงาน และประเมินโครงการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๙.ผูรับผิดชอบ  
งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตําบลโนนตาล 
 
 

/๑๐. ตัวชีว้ัด... 



 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ เยาวชนไดรับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม  สามารถนําหลักธรรมไปปรับใชใน 
                 ชีวิตประจําวันได 

๑๐.๒ เยาวชนไดรับการพัฒนาจิตและปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมตามหลักสูตร 
       พระพุทธศาสนา 
๑๐.๓ เยาวชน รูจักความอดทน อดกลั้น ดําเนินชีวิตอยางมีสติ ไมยุงเก่ียวกับอบายมุข และ 
       หางไกลจากยาเสพติดทุกชนิด  

 ๑๐.๔  เยาวชนไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เปนผูมีจิตใจโอบออมอารี ไดรับการขัด 
                 เกลาจิตใจใหเปนผูมีคุณธรรมเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม และประเทศชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
   

มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
๒.๑ การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

๑. ช่ือกิจกรรม 
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของนายกเทศมนตรีตําบลโนนตาล” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

มาแลว ๓ ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี ๓ เริ่มจากป พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุงสูการเปน
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย หลัก
เพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม 

นอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้นการบริหารงานภาครัฐตองมี
ระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน ๖ 
ยุทธศาสตร ดังนี้ ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนา
ระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปน
กลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี 
สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตอง
เปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

 

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสราง
ความขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลวเรื่องใน
ทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือ
ความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา 
 

/แมวา... 



แมวาโอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ี
คนทํางานในหนวยงาน ราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองใน
การตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรมดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป 

 

๓. วัตถุประสงค 
เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของนายกเทศมนตรี  ดวยการจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตในองคกร 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ 
๔.๒ มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย ๑ ครั้ง 
๔.๒ มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลโนนตาล ระยะ ๓ ป 
 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบล   โนนตาล 
๖.๒ ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
๖.๓ จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
๖.๔ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
๖.๔ จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
๖.๖ ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
๖.๗ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
๖.๘ รายงานผลการดําเนินงาน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ  

 

๙. ผูรับผิดชอบ 
งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

 
 

/๑๐. ตัวช้ีวัด... 



 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

๑๐.๑ ผลผลิต 
 - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ 
 - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 
๑ ครั้ง  
 -มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลโนนตาล  ระยะ ๓ ป จํานวน ๑ 
ฉบับ 
 

๑๐.๒ ผลลัพธ 
 - การบริหารราชการของเทศบาลตําบลโนนตาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการ
ทุจริตของบุคลากรเทศบาลตําบลโนนตาลได 
 - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

 ๒.๒ การสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 ๒.๒.๑ กิจกรรมประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  
และพนักงานจาง 
  

 ๒.๒.๒ กิจกรรมประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารเทศบาล   
  

 ๒.๒.๓ กิจกรรมประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของสมาชิกสภาเทศบาล   
 

 ๒.๒.๔ มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหนาสวน
ราชการ 

๑. ช่ือมาตรการ  
มาตรการ  “ออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหนาสวนราชการ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลตําบลโนนตาลเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี

อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ท้ังท่ี
เปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  หนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาท่ีตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมารับ
บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหารไมมีการกระจายอํานาจ หรือ
มอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตาง 
ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจ
เปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบ
การใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 
 
 

/เพ่ือใหเปน... 



เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๑๓  พ.ศ. ๒๕๕๒  
มาตรา ๕๐ วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือให
เกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๑๓  พ.ศ. ๒๕๕๒  
มาตรา ๔๘(๒) เตรส ท่ีกําหนดใหนายกเทศมนตรี  มีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เก่ียวกับ
ราชการของเทศบาล มาตรา ๔๘ สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
กิจการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา ๔๘ วีสติ 
นายกเทศมนตรีมี อํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรีท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่ง
หรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดเทศบาลเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจําของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบายและอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ี
นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดรอยเอ็ด  เรื่อง 
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดรอยเอ็ด 

 

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการการมอบหมายอํานาจหนาท่ีของเทศบาลข้ึน 

 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม

ตอบสนองความตองการของประชาชน 
๓.๒ เพ่ือใหประชาชนเกิดความพึงพอใจในการรับบริการจากหนวยงาน  
๓.๓ เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
๓.๔ เพ่ือบองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๔ 

ฉบับ ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล และ
ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลโนนตาล 
 
 
 

 
/๖. วิธีดําเนินการ... 



๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังดับ 

และหนังสือสั่งการ  
๖.๒ จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ

และถือปฏิบัติ  
๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
๖.๔ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายทุกเดือน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบ 
งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑ ผลผลิต 
 - มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๔ ฉบับ 
๑๐.๒ ผลลัพธ 

           - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวกและลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 

 

๒.๒.๕  กิจกรรมสรางความโปรงในในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 
๑. ช่ือกิจกรรม 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนกระบวนการหนึ่งของการ

บริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนา
ผลงานซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบลโนนตาลไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการ
ใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชาประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดรอยเอ็ดเรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานเทศบาลจังหวัดรอยเอ็ดไดกําหนดใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงานเทศบาล       ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของเทศบาลตําบลโนนตาล 

 

๓. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได 
 

/๔. เปาหมาย... 
 



๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตําบล

โนนตาล  โดยแตงตั้งปลัดเทศบาลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และผูท่ี
รับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 

๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลโนนตาลประกอบดวย 
ประธานกรรมการ หัวหนาสวนราชการ  เปนกรรมการ และผูท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 

๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตําบล
โนนตาล  เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไว  โดยเจาหนาท่ีให
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
ตําบลโนนตาลรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลโนนตาล 

๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลโนนตาลพิจารณาทบทวนผล
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการพนักงานเทศบาลตําบลโนนตาลเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดรอยเอ็ด หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
พนักงานเทศบาล 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคมของทุกป 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบ 
งานการเจาหนาท่ี สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

 

๒.๒.๖ มาตรการสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ 
๑. ช่ือมาตรการ “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 

 

๒. ท่ีมาของโครงการ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

/๓. วัตถุประสงค... 
 



 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
๓.๒ เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
๓.๓ เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงินงบประมาณเพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนอ

งานในการจัดหาพัสดุ 
๖.๒ ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึง

ความเก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบ 
กองคลังเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑ มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
๑๐.๒ มีการปองกันการใชจายเงินงบประมาณเพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง  
๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส  สามารถตรวจสอบได 

 

๒.๒.๗ กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 
๑. ช่ือกิจกรรม 

กิจกรรม  “เผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลตําบลโนนตาลมีฐานะเปนนิติบุคคลมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ

ดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินรวมถึงการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะ ตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้นการท่ีเทศบาลจะบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความ
โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

 
 

/พ.ศ.๒๔๙๖... 



พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๓  พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๔๐ วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซ้ือจัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ประกอบกับมาตรา ๔๐ (๙) ท่ีกําหนดใหเทศบาลมี อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของ
เทศบาล ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๒๓ ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือ จัดจาง 
ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระ
ตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน  ดังนั้น 
เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลตําบลโนนตาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิด
ประสิทธิภาพและเกิด ประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองมีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซ้ือ - จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางของ
เทศบาลตําบลโนนตาลทุกโครงการและกิจกรรม 

 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ –จัดจางโครงการและกิจกรรม

ตางๆ ของเทศบาลตําบลโนนตาล 
๓.๒ เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
๓.๓ เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
 

๔. เปาหมาย 
เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ - จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลตําบลโนนตาลท่ี

ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๔๓๔ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๔๔๓ จํานวน ๔ ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไรสาย 

 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลโนนตาล  และหมูบานตาง ๆ  ในเขตเทศบาลตําบลโนนตาล 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
-ประกาศการจัดซ้ือ - จัดจาง 
-ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ - จัดจาง 
-ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
-ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
-ประกาศรายซ่ือผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ - จัดจาง 
-ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
๖.๒ นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก 

ทางเว็บไซต บอรด ประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  
 
 
 

/๗. ระยะเวลา... 
 



๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบ 
กองคลังเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑ ผลผลิต 
-เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา ๓ ชองทาง 
๑๐.๒ ผลลัพธ 
-ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ ๗๐ของการจัดซ้ือ 

จัดจางท้ังหมด 
-การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
-สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 
 

๒.๒.๘  กิจกรรมความโปรงใสในการสรรหาบุคลากรของเทศบาล 
 

๒.๒.๙  โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
๑. ช่ือโครงการ 

“โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลตําบลโนนตาลมีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินตามอํานาจ

หนาท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๓  
พ.ศ. ๒๕๕๒  และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของเทศบาลและใน
การปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับจากภารกิจหนาท่ีใน
การจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินนั้น เทศบาลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจ
ท่ีใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การ
ใหบริการมีคุณภาพเพียงใดตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจาก
ผูรับบริการจึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๓  พ.ศ. ๒๕๕๒  
มาตรา ๕๐ วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน  โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีคํานึงถึงการมีสวนรวมของ ประชาชน  การตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสารตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ 
 
 

/และวิธีการ... 



และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
นั้นจะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ   ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
ประกอบกับหนังสือสั่งการจังหวัดรอยเอ็ดท่ีแจงใหเทศบาลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู
มาขอรับบริการ สาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วัดท่ี ๑ มิติท่ี ๒ มิติดานคุณภาพการใหบริการ เพ่ือ
ประโยชนในทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจาง อีกท้ังเพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการ
สาธารณประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้ข้ึนมา 

 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความ

พึงพอใจ  
๓.๒ เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการ

ใหบริการโดยยึดประโยชนสุขของประชาชน 
๓.๓ เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
๓.๔ เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีภายในหรือนอกเขตจังหวัดทําการสํารวจความ

พึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน ๑ ครั้ง ตอป 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
๖.๒ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโนนตาลตามรูปแบบท่ี 

กําหนด  
๖.๓ สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหเทศบาลทราบ  
๖.๔ ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน  
๖.๕ ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 
๖.๖ นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   
 

๙. ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนตาล 
 
 

/๑๐. ตัวชีว้ัด... 
 



 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑ ผลผลิต 
- ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานของเทศบาลตําบล     

โนนตาล  จํานวน ๑ ชุด 
๑๐.๒ ผลผลิต 

          - ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
          - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
 

๒.๓  การใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
๒.๓.๑  โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

๑. ช่ือโครงการ 
โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึง

เปนกฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน” และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหาร
ราชการดังกลาว  จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน 

 

เทศบาลตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ
เทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบ
การบริการสาธารณะท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางาน
เพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการแลวเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความตองการของประชาชน  อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแกไข
ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลตําบลโนนตาลใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
๓.๒ เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน  รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึนได 
๓.๓ เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการ

ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ 
 

/๓.๔ เพ่ือใหการ... 



๓.๔ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโนนตาลและผูท่ีมาติดตอราชการกับเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๖.๒ จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๖.๓ จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให 

ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  
๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน  
๖.๔.๒ ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
๖.๔.๓ จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ  
๖.๔.๔ จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
๖.๔.๕ จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงาน

บริการ 
 ๖.๔.๖ จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก 

ประชาชนท้ังเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
 ๖.๔.๗ การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  

 ๖.๕ มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรอง

ในการจัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ  ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ตลอดปงบประมาณ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก  ทุกกอง  ทุกงานในสังกัดเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑ ประชาชนไดรับการบริการดวยความสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 
 
 

/๑๐.๒ สามารถ... 



๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชนรับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 ๑๐.๓ มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรท่ีคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผู

มาติดตอขอรับบริการ 
๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล

การดําเนินงานได 
 

๒.๓.๒มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
๑. ช่ือมาตรการ  

มาตรการ “การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกร

นั้นก็เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณา
เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาจะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะ ดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดีดวยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ี
การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน  แตท้ังนี้ตองมี
ผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 

๓. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลโนนตาลภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย

กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 

๔. เปาหมาย 
คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ  เทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร  

และหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  
๖.๒ ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
๖.๓ สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

/๙. ผูรับผิดชอบ... 



๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สวนราชการทุกสวน 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ

อํานวยความสะดวก และการใหบริการประชาชน /บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๒.๓.๓  มาตรการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีตําบลโนนตาล 
๑. ช่ือมาตรการ 

มาตรการ “มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาท่ี

ของนายกเทศมนตรีไวหลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหนาท่ี
ของนายกเทศมนตรีเอาไว การท่ีนายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียวก็อาจทําใหเกิด
ชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนไดดังนั้นเพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
เทศบาลตําบลโนนตาลจึงได กําหนดมาตรการให มีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีใหรอง
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลไดปฏิบัติราชการแทน 

 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร 

กิจการบานเมืองท่ีดี  
๓.๒ เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรัปชั่นของเจาหนาท่ี 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน ๔ เรื่อง 
 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
๖.๒ ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานการเจาหนาท่ี สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลโนนตาล 
 

/๑๐. ตัวชีว้ัด... 
 



 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
รอยละ ๘๐ ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
 

๒.๓.๔  มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และหัวหนาสวน
ราชการ 
๑. ช่ือโครงการ  

มาตรการ  “การออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลตําบลโนนตาลเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี

อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ท้ังท่ี
เปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๓  พ.ศ. ๒๕๕๒  หนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนผูมารับบริการในการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปญหาดานการ
อํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร  ไมมีการ
กระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับ
สํานัก กอง และฝายตางๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๓  พ.ศ. ๒๕๕๒  
มาตรา ๕๐ วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชน  โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการ
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจําเปน  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๓  
พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๔๘(๒) เตรส ท่ีกําหนดใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และ 
อนุมัติ เก่ียวกับราชการของเทศบาล มาตรา ๔๘ สัตตรสกําหนดใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล มาตรา ๔๘ 
รีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรีท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่ง
หรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา ๔๘ เอกูนรีสติ กําหนดใหปลัดเทศบาลเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจําของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือ
ตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดรอยเอ็ด  เรื่อง 
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

 
 
 
 

/ดังนั้น... 



ดังนั้นเพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน  ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตอง
มีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีของเทศบาลข้ึน 

 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม 

ตอบสนองความตองการของประชาชน 
๓.๒ เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตําบลโนนตาล 
๓.๓ เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
๓.๔ เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 
 

๔. เปาหมาย 
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๔ 

ฉบับ ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล และ
ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ  

ขอบังคับและหนังสือสั่งการ  
๖.๒ จัดทําหนังสือแจงเรียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ

และถือปฏิบัติ  
๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
๖.๔ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายทุกเดือน 
 

๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานการเจาหนาท่ี สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลโนนตาล 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑ ผลผลิต 
- มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๔ ฉบับ 
 
 
 

/๑๐.๒ ผลลัพธ... 
 



 
๑๐.๒ ผลลัพธ 

           - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน /บุคลากรในการดําเนนิการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
๒.๔.๑ กิจกรรมการมอบใบประกาศแกขาราชการ  พนักงานดีเดน 

 

๒.๔.๒ กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณบัตรแกองคกร /หนวยงานผูทําคุณประโยชนแก
เทศบาล หรือประชาชน 
๑. ช่ือกิจกรรม   
 กิจกรรม  “การมอบประกาศเกียรติคุณบัตรแกองคกร /หนวยงานผูทําคุณประโยชนแกเทศบาล 
หรือประชาชน” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคมถือเปนการสรางรากฐานอัน

สําคัญในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซ่ือสัตยสุจริต และ
เสียสละเพ่ือสวนรวมถือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดี 

 

ดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานท่ีมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต 
ทําความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชนตําบลโนนตาลผูท่ีทําคุณประโยชนอยางสมํ่าเสมอ
เทศบาลตําบลโนนตาลจึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต
แกบุคคล หนวยงาน องคกรผูทําความดี มีความซ่ือสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชนโดยการมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชนใหกับเทศบาลท่ีควรไดรับการยกยอง
ชมเชยและเปนบุคคลตัวอยางและจัดกิจกรรมรณรงคเผยแพร ประชาสัมพันธใหประชาชน หนวยงาน 
องคกรในเขตเทศบาลตําบลโนนตาลมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรมและจริยธรรม 

 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชนตอสวนรวม 
๓.๒ เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

เทศบาลตําบลโนนตาล  ตระหนักถึงความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
๓.๓ เพ่ือรณรงค เผยแพรประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลโนน

ตาลมีคานิยมยกยองเชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
- ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลโนนตาล 
- ผูทําคุณประโยชนตอสวนรวม 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
พ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

/๖. วิธีดําเนินการ... 
 



๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันในการกําหนด

หลักเกณฑการพิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 
๖.๒ คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรท่ีทําความดีเพ่ือใหเปนแบบอยาง  
๖.๓ จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนท่ีผาน

การคัดเลือกและได คะแนนสูงสุด 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณของเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑ ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนแกเทศบาล

ตําบลโนนตาลหรือประชาชน 
๑๐.๒ ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลโนนตาลมีคานิยมยกยองเชิดชู และเห็น

คุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 

๒.๔.๓ กิจกรรมการเชิดชูเกียรติแกพอ-แมดีเดน  ตามโครงการกิจกรรมรัฐพิธี 
๑. ช่ือกิจกรรม  

กิจกรรม  “การเชิดชูเกียรติแกพอ-แมดีเดน  ตามโครงการกิจกรรมรัฐพิธี” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
เนื่องในวโรกาส ๕ ธันวาคม ของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

รัชกาลท่ี ๙  เปนวันพอแหงชาติ และในวโรกาส ๑๒ สิงหาคมของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เปนวันแมแหงชาติ ซ่ึงเทศบาลตําบลโนนตาลไดกําหนดเปนนโยบายใน
การจัดงานวันพอวันแมแหงชาติเปนประจําทุกปติดตอกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙  และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถท่ีทรงมีตอพสกนิกร
ชาวไทยอยางนานัปการ พระองคทรงเปนพอและแมของปวงชนชาวไทยท่ีเปยมลนดวยพระเมตตา ทรง
หวงใยอยางหาท่ีเปรียบมิได และเปนการเผยแพรพระคุณของพอและแมท่ีมีตอครอบครัวสังคมและ
ประเทศชาติ 

 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน  มาตรา ๔๐ 
(๗) ท่ีกําหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีสงเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับ
เทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริตในการเชิดชูเกียรติแก หนวยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินการประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 

 
/ดังนั้น... 



ดังนั้น เทศบาลตําบลโนนตาลจึงไดจัดกิจกรรมวันพอ วันแมแหงชาติ และดําเนินการคัดเลือกพอ
และแมดีเดนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลโนนตาล เพ่ือมอบประกาศเกียรติคุณฯ เปนการสรางแบบฉบับท่ีดีให
ปรากฏแกสาธารณชนและใหสังคมไดตระหนักถึงหนาท่ีอันสําคัญยิ่งของพอ และแม ท่ีสําคัญเพ่ือเปน
แบบอยางท่ีดีของคนในชุมชนตอไป 

 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกพอ แม ผูมีความซ่ือสัตยสุจริต ตั้งม่ันอยูในหลักคุณธรรม  

จริยธรรม  
๓.๒ เพ่ือใหพอและแม ท่ีไดรับการคัดเลือกไดเปนแบบอยางท่ีดีแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 

๔. เปาหมาย 
จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกพอและแมดีเดน จํานวน ๒ ครั้ง/ป ครั้งละ ๘ คน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพอ แมดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการ

คัดเลือกใหเปนพอ แมดีเดน ประจําป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ 
๖.๒ แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกชุมชนในเขตเทศบาลตําบลโนนตาล เพ่ือใหแตละ

ชุมชนดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายังเทศบาลตําบล
โนนตาล เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

๖.๓ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอชื่อจาก
ชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาล 

๖.๔ คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพอ แมดีเดนท่ีผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให
ผูบริหารทราบและเห็นชอบ 

๖.๔ ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณตามระเบียบฯ ในวันสําคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจา  สิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ จํานวน ๒ ครั้ง/ป  

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณตามโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี 
 

๙. ผูรับผิดชอบ 
กองการศึกษาฯ 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ 
 

 ๑๐.๑ มีพอแมดีเดนท่ีไดรับเชิดชูเกียรติไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนกลุมเปาหมาย 
 ๑๐.๒ พอแมดีเดนท่ีไดรับมอบประกาศเกียรติคุณมีความพึงพอใจไมนอยกวาระดับดี 
 ๑๐.๓ มีพอ แมดีเดนท่ีเปนบุคคลตนแบบแกบุตร ธิดาและสังคมสืบไป 
 
 

/๒.๕ การจัดการ... 
 



๒.๕  การจัดการในกรณไีดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
๒.๕.๑ กิจกรรมการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางขาราชการกับผูบังคับบัญชาเหนือ

ข้ึนไป 
๑. ช่ือกิจกรรม 
   กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางขาราชการกับผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนี

ในการประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลัก
รวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการ
ดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการ
รับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายใน
องคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายใน
องคกรของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงาน
ตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชนและประเทศชาติใหเกิด
ความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  

 

ดังนั้น เทศบาลตําบลโนนตาลจึงไดดําเนินกิจกรรม“จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวาง
ขาราชการกับผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป” ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย
สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะ
นําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึนตอไป 

 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี  
๓.๒ เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
๓.๓ เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลโนนตาลปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางขาราชการใตสังกัดกับ

ผูบังคับบัญชาท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริตตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 

 
 

/๖.๒ รวบรวม... 



๖.๒ รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ ๖.๓ 
ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง/งานในสังกัดเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

๒.๕.๒ กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือ
ตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลโนนตาล 
๑. ช่ือกิจกรรม 

กิจกรรม “ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลโนนตาล” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลตําบลโนนตาลใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเนื่องจากเห็นความสําคัญของ
การตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลโนนตาลเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, 
อําเภอ) แลว เทศบาลตําบลโนนตาลยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยมอบหมายใหมี
เจาหนาท่ีตรวจสอบภายในเพ่ือทําหนาท่ี ตรวจสอบภายในโดยอิสระมีแผนการตรวจสอบภายใน และ
รายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการการใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินใน
การตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคํา
ชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงให
หัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน ๔๕วัน นับจาก
วันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวง ไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอ
ทักทวง  ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วันนับจาก
วันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๔๘ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริตมีการมอบหมายใหงานนิติการ มีหนาท่ี
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบนอกจากนี้ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน  

 
 

 /ป.ป.ช. ... 



ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลโนนตาลเพ่ือความโปรงใสและปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ี
ผานมาในรอบ ๕ ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 
 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต ๓.๒ เพ่ือ
ความโปรงใสและปองกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบังคับบัญชา 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน เทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
- ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี

เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลโนนตาล 
- ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบฯ ภายในกําหนด 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งานในสังกัดเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑ เทศบาลตําบลโนนตาลมีมาตรการจัดการกรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบ 

พบการทุจริต  

๑๐.๒ เทศบาลตําบลโนนตาลมีความโปรงใส และปองกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

 

๒.๕.๓ มาตรการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ 
๑. ช่ือมาตรการ 

มาตรการ  “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ

ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ 
 
 

/กับดูแล... 
 



 
กับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพ
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมายกลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซ่ึงในแงของการทุจริตจะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับ
หรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยาง
โปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงานท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ 
 

ดังนั้น เทศบาลตําบลโนนตาลจึงไดจัดทํามาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน 
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

 

๓. วัตถุประสงค 
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ี

ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลโนนตาลจากหนวยงานภาครัฐ

และองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
ใหความรวมมือลับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ

คณะทํางาน LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง/งาน ในสังกัดเทศบาลตําบลโนนตาล 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
เทศบาลตําบลโนนตาลใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลตําบลโนนตาลจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
 
 

/๒.๕.๔ ... 
 



๒.๕.๔ มาตรการแตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 
๑. ช่ือมาตรการ   

มาตรการ“แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ดวยเทศบาลตําบลโนนตาลมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม

โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํา
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 

ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความ
เดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียน
ประจําเทศบาลตําบลโนนตาล รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลโนนตาลข้ึน 
เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบได
ถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 
๓.๒ เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไป

ตามข้ึนตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
๖.๒ จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลโนนตาล 
๖.๓ จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกันโดยโปรงใสและเปนธรรม 

๖.๔ เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบล
โนนตาลใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงานสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความ
ตองการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 
 

/๙. ผูรับผิดชอบ... 
 



๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาล

ตําบลโนนตาลตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลโนนตาล  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 

 

๒.๕.๕ มาตรการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลโนนตาลวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
๑. ช่ือมาตรการ 

มาตรการ“ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลโนนตาลวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมีชอบ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข

ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนน
การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝา
ระวังเพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได
กําหนดใหมิการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบใน ภาครัฐเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแหงชาติในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ในการนี้เทศบาลตําบลโนนตาลจึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมิ
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลโนนตาลวาปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการ รองเรียนแนวทางการ
พิจารณารับเรื่องรองเรียนและการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทํา
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 

 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจางในสังกัดเทศบาลตําบล

โนนตาล  ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

๓.๒ เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 
 

๔. เปาหมาย 
พนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจางในสังกัดเทศบาลตําบลโนนตาล 
 
 

/๕. พ้ืนท่ี... 



๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา

องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงกรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ

หนาท่ีโดยมิชอบ  
๖.๓ กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

พัฒนาชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูลเพ่ือเปนหลักประกันและสราง
ความม่ันใจแกผูใหขอมูลในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 

๖.๔ แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน ๕ วัน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตามตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   

มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
๓.๑ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแก 

ประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลโนนตาล
ทุกข้ันตอน 
 ๓.๑.๑ โครงการจัดตั้งศูนยการบริการขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธ 
๑. ช่ือโครงการ 
 “โครงการจัดตั้งศูนยการบริการขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยเทศบาลตําบลโนนตาลไดเล็งเห็นความสําคัญของขอมูลขาวสารท่ีไดเขามามีบทบาทในโลกยุค
ปจจุบันและเพ่ือใหเทศบาลตําบลโนนตาลสามารถดําเนินกิจการอยูไดอยางยั่งยืนภายใตภาวะการแขงขัน
ทางขอมูลขาวสารท่ีมีความเขมขนข้ึนรวมท้ังสนองตอบตอการใชกฎหมายรัฐธรรมนูญปจจุบันท่ีมีจุดหมาย
เพ่ือการปฏิรูปการเมืองโดยใหประชาชนมีสวนรวมในกิจการทางการเมืองมากข้ึน ประกอบกับการ
ประกาศใชพ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐         ท่ีตองการใหโอกาสประชาชนมีสิทธิในการ
รับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินกิจการตางๆ ของรัฐ  
 

เทศบาลตําบลโนนตาลจึงไดดําเนินโครงการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลโนนตาลข้ึนเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารรวมถึงเปนประโยชนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ของฝายบริหาร ในการวางแผน ติดตามนโยบายตางๆ เพ่ือนํามาใชปรับปรุง พัฒนา วางแผนนโยบายและ
กําหนดวิสัยทัศนตางๆตอไป 
 

๓.วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหเทศบาลสามารถรับทราบถึงการรับรูของประชาชนเก่ียวกับกฎหมายขอมูลขาวสารของ
ราชการ  เพ่ือการวางแผน  ติดตามนโยบาย และปรับปรุงการดําเนินงานของรัฐหรือเทศบาลใหมีความ
โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 ๓.๒ เพ่ือใหประชาชนสามารถรับรูและเขาใจในขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆของรัฐ
อยางกวางขวาง 
 ๓.๓ เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิตามกฎหมายในการขอ
ทราบขอมูลขาวสารของราชการไดถูกตองตามความเปนจริง 
 ๓.๔ เพ่ือเปนประโยชนประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในการวางแผน ติดตามนโยบายตางๆ  
 

๔. เปาหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๕. สถานท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลโนนตาล  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด 
 
 
 
 

/๖. วิธีการ... 
 



 

๖. วิธีการดําเนินการ  

 ๖.๑ จัดทําโครงการเพ่ือขอรับการอนุมัติ 
 ๖.๒ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ดังนี้คือ 
  - ดําเนินการจัดสถานท่ี/ จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาล เพ่ือใหบริการขอมูล
ขาวสารตามมาตรา ๙  เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก 
 - ดําเนินการจัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําศูนยฯ หรือปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการใหขอมูลขาวสาร
ของเทศบาล 
 - ดําเนินการจัดทําปายบอกสถานท่ีตั้งของศูนยขอมูลขาวสารท่ีจัดไวสําหรับการใหบริการขอมูล
ขาวสารท่ีเขาใจไดงาย และมองเห็นไดชัดเจน รวมถึงจัดทําปายประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของเทศบาลไว  ณ  จุดตางๆทุกหมูบาน 
 ๖.๓ จัดระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙
ดังนี้ 
  - ดําเนินการจัดขอมูลขาวสารใหมีความเปนระเบียบ ครบถวน และเปนปจจุบัน 
 - ดําเนินการจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารท่ีจัดไวใหบริการ ณ ศูนยขอมูลฯ อยางชัดเจนสามารถสืบคน
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว  
 ๖.๔ ดําเนินการประชาสัมพันธศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบ 

๖.๕ ดําเนินการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูลฯ ของเทศบาล รายงานให
ผูบริหารทราบอยางสมํ่าเสมอ  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจําป จํานวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 งานประชาสัมพันธ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑ เทศบาลสามารถรับทราบถึงการรับรูของประชาชนเก่ียวกับกฎหมายขอมูลขาวสารของ

ราชการ  เพ่ือการวางแผน  ติดตามนโยบาย และปรับปรุงการดําเนินงานของรัฐหรือเทศบาลใหมีความ
โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 ๑๐.๒ ประชาชนสามารถรับรูและเขาใจในขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆของรัฐอยาง
กวางขวาง 

๑๐.๓ ประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิตามกฎหมายในการขอทราบ
ขอมูลขาวสารของราชการไดถูกตองตามความเปนจริง 
 ๑๐.๔ เปนประโยชนประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในการวางแผน ติดตามนโยบายตางๆ เพ่ือ
นํามาใชปรับปรุง พัฒนา วางแผนนโยบายและกําหนดวิสัยทัศนตางๆตอไป 
 
 

/๓.๒ การรับฟง... 
 



๓.๒ การรับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
 ๓.๒.๑ โครงการประชุมประชาคมหมูบานและชุมชน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 
๑. ช่ือโครงการ 
 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 

๒.  หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา 
๕๐ (๙)  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี  ๒๙  
มกราคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและแผนการดําเนินงาน  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงิน
สะสมในชวงของแผนนั้น  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ี
กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  สําหรับแผนการดําเนินงาน  เปนแผนการดําเนินงานท่ีแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  เพ่ือใชงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุมคา   

 

 ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเปนไปดวยความถูกตองตามกฎหมายดังกลาว  
เทศบาลตําบลโนนตาล จึงไดจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๕)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ข้ึน   

 

๓.  วัตถุประสงค  
 ๓.๑  เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๕)  รวมถึง การแกไข  เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลงของแผนดังกลาว  
 ๓.๒  เพ่ือจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลโนนตาล  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลโนนตาล  ในการจัดทํา  แกไข  เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลงของแผนดังกลาว   
 ๓.๓  เพ่ือประชาสัมพันธแผนดังกลาวใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ   
 

๔.  เปาหมาย 
คณะผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล  เจาหนา ท่ี เทศบาลคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ผูนําชุมชน  กรรมการชุมชน  ผูชวยผูใหญบานสารวัตรกํานัน  แพทย
ประจําตําบล  อสม.  อปพร. กรรมการกองทุนหมูบาน กลุมแมบาน  กลุมสตรี  กลุมเกษตร ผูทรงคุณวุฒิ  

 
 

/ปราชญ... 



ปราชญหมูบาน อาสาพัฒนาชุมชน  อาสาสมัครประชาสังเคราะห  เยาวชน  หมอดิน กลุมพลังทางสังคม
อ่ืนๆ  ผูสูงอายุทุกคนเจาของรานคา กลุมบุคคลอ่ืนๆ  ประชาชนทุกคน หรือทุกครัวเรือน 

 

๕. สถานท่ีดําเนินการ 
 เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเทศบาลตําบลโนนตาล  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด 
 

๖. วิธีการดําเนินการ  
 ๖.๑ เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติโครงการจากนายกเทศมนตรี 
 ๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ 

๖.๓ ประสานงานในสวนท่ีเก่ียวของจัดเตรียมเอกสาร และดําเนินงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
๖.๔ ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเก่ียวกับโครงการฯ 
๖.๕ ดําเนินงานโครงการฯ (ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๕) และการ

ดําเนินงานตางๆ ของเทศบาล) 
  ๖.๕.๑ ประชุมประชาคมชุมชน  
  ๖.๕.๒ ประชุมประชาคมชุมชนตําบล 
  ๖.๕.๓ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ 

๖.๕.๔ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ 
๖.๕.๕ ประกาศใชแผนฯ     

  ๖.๕.๖ การแกไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนดังกลาว 
  ๖.๕.๗ ประชาสัมพันธแผนฯ 

๖.๖ ดําเนินการติดตามและประเมินผลพรอมสรุปผลการดําเนินโครงการรายงานใหนายกเทศมนตรี
ทราบ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
(ระยะเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม) 

๗.๑ จัดประชุมประชาคมชุมชน  ระหวางวันท่ี  ๑๑ – ๒๐  ตุลาคม   
 ๗.๒  จัดประชุมประชาคมชุมชนตําบล  วันท่ี  ๒๕  ตุลาคม  

๗.๓  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนตาล  
       วันท่ี  ๒๗  ตุลาคม  
๗.๔  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลโนนตาล วันท่ี  ๒๗ ตุลาคม  

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เทศบาล

ตําบลโนนตาล สํานักปลัดเทศบาล  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  โครงการประชุมประชาคมการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 
๒๕๖๒– ๒๕๖๕)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 งานแผนและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลโนนตาล 
 

/๑๐. ตัวชีว้ัด... 

 



๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑  เทศบาลมีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีสามารถเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น  รวมท้ังวาง
แนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป   

 ๑๐.๒  เทศบาลมีแผนการดําเนินงาน เพ่ือใชงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดในการพัฒนาอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา 
 ๑๐.๓  ประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
 

๓.๒.๒ โครงการขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 
๑. ช่ือโครงการ 

โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การทําใหชุมชนเขมแข็งไมสามารถทําไดโดยการสรางจากบุคคลภายนอกชุมชนหรือทําโดย การ
สอน การฝกอบรมชุมชนท่ีเขมแข็งจะมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการเรียนรูรวมกัน มีกิจกรรม
เพ่ิมคุณคาทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชนภายใตระบบความสัมพันธระหวางคนในชุมชน เปน
เครือขายชุมชนและมีการขยายพันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะสรางความสัมพันธ ดังนั้นทุกชุมชน จึง
ตองรวมกัน “สรางพลังชุมชน และใชพลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน” กระบวนการชุมชน คือ พฤติกรรม
หรือ การกระทํารวมกันของคนในชุมชนท่ีมารวมกันวิเคราะหขอมูลสถานการณของชุมชน แลวนํามารวมกัน
ตัดสินใจวางแผนดําเนินการ รวมรับผลประโยชนและรวมติดตามประเมินผลการกระทํากิจกรรมของชุมชน
รวมกัน 
 

 แผนชุมชนหมายถึง กิจกรรมการพัฒนาท่ีเกิดข้ึน จากคนในชุมชนท่ีมีการรวมตัวกันเพ่ือจัดทํา แผน
ข้ึนมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือทองถ่ินของตนเองใหเปนไปตามความตองการและสามารถ 
แกไขปญหาท่ีชุมชนเผชิญอยูรวมกันได โดยคนในชุมชนไดมารวมกันคิดรวมกําหนดแนวทาง และกิจกรรม
การ พัฒนาของชุมชนโดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอก ดวยการคํานึงถึงศักยภาพ
ทรัพยากร ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมในทองถ่ินเปนหลัก 
 

 การบูรณาการแผนชุมชนหมายถึง วิธีการรวมมือกันทํางานของหนวยงานสนับสนุนการพัฒนา
ภายนอกชุมชนทุกภาคสวน โดยยึดหลักการใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง ชุมชนเปนศูนยกลางชาวบานเปนเจาของเรื่อง 
โดยใชกระบวนการจัดทําแผนชุมชนเปนเครื่องมือดําเนินกิจกรรมพัฒนาใหเปนไปตามความตองการของ
ชุมชน มากกวาวัตถุประสงคของหนวยสนับสนุน การบูรณาการมีท้ังบูรณาการดานกลไก บุคลากร 
กระบวนการและ เครื่องมือ แผนงาน และงบประมาณและเพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
เทศบาลตําบล...ดวย 
 

 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ี มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๒๒๔ ลงวันท่ี ๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๕และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท ๐๘๙๑.๔/ว๔๕๓ ลงวันท่ี ๑๔กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
รัฐบาลกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ในการสงเสริมสนับสนุน 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผนชุมชน และแผนระดับตาง ๆ ใน 
 
 

/พ้ืนท่ีชึ่ง... 



พ้ืนท่ีซ่ึงในการนี้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนองคกรอํานวยการบูรณาการทุกภาคสวนสงเสริมสนับสนุนกระบวนการ 
แผนชุมชน ท้ังระดับหมูบาน / ชุมชน และระดับเทศบาลซ่ึงในการจัดทําแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาหมูบาน 
หากหมูบานใดมีแผนพัฒนาหมูบานอยูแลวใหดําเนินการทบทวนใหเปนปจจุบัน อยางนอยปละ๑ ครั้ง นั้น 
 

เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุ
เปาหมายการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพ่ือใหหมูบานไดมีแผนชุมชนซ่ึงมา
จากกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนไวเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาหมูบานเทศบาลตําบลโนนตาล
จึงไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการข้ึน      

     

๓.วัตถุประสงค 
 ๓.๑เพ่ือใหคณะกรรมการและคนในชุมชนไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
 ๓.๒ เพ่ือใหคณะกรรมการและคนในชุมชนไดเห็นขอเดน ขอดีโอกาสและขอจํากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอยางมี เปาหมาย 
 ๓.๓ เพ่ือใหคณะกรรมการและคนในชุมชนมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยาง
เหมาะสมและครอบคลุม 
 ๓.๔ เพ่ือใหคณะกรรมการและคนในชุมชนสามารถกําหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความตองการของ
ชุมชนได 
 ๓.๕ เพ่ือใหคณะกรรมการและคนในชุมชนคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองได 
 ๓.๖เพ่ือใหหมูบาน / ชุมชนมีแผนชุมชนท่ีสามารถแกไขปญหา และตอบสนองความตองการ ของ
ชุมชนได 
 

๔.เปาหมาย 
 คณะกรรมการหมูบานและประชาชนในเขต เทศบาลตําบลโนนตาลจํานวน๘หมูบาน 

 

๕. สถานท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลโนนตาล  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด 
 

๖. วิธีการดําเนินการ  
 ๖.๑ ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบานผูนําชุมชนและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือเตรียมความ พรอม 
และวางแผนการดําเนินงาน 
 ๖.๒ ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใช หอกระจายขาวและ 
เสียงตามสายในหมูบาน 
 ๖.๓ ดําเนินการฝกอบรมโครงการทบทวนและจัดทําแผนชุมชนเทศบาลตําบลโนนตาล 
 ๖.๔ สงแผนชุมชนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

๗.ระยะเวลาการดําเนินการ / สถานท่ีดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

๘.งบประมาณ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 
 

/๙. ผูรับผิดชอบ... 



๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองสวัสดิการ เทศบาลตําบลโนนตาล 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ คณะกรรมการและคนในชุมชนไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
 ๑๐.๒ คณะกรรมการและคนในชุมชนไดเห็นขอเดน ขอดีโอกาสและขอจํากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอยางมี เปาหมาย 
 ๑๐.๓ คณะกรรมการและคนในชุมชนมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและ
ครอบคลุม 
 ๑๐.๔ คณะกรรมการและคนในชุมชนสามารถกําหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน
ได 
 ๑๐.๕ คณะกรรมการและคนในชุมชนคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองได 
 ๑๐.๖ หมูบาน/ชุมชนมีแผนชุมชนท่ีสามารถแกไขปญหา และตอบสนองความตองการของชุมชนได 
 

 ๓.๒.๓ มาตรการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  การรับเรื่องรองเรียน /รองทุกข  การขอรับ
คําปรึกษาทางกฎหมาย 

 

๓.๒.๔ มาตรการจัดตั้งศูนยดํารงธรรมของเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๓.๒.๕ มาตรการจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนประจําตําบลโนนตาล 
 

๓.๒.๖ กิจกรรมรายงานผลการดําเนินการใหผูรองเรียน /รองทุกขทราบ 
 

๑. ช่ือกิจกรรม 
กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ” 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการ

ทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบกลั่นกรองการใชอํานาจโดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบ
ขอเท็จจริงขอกฎหมายท่ีถูกตองและเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรอง
ทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วัน 

 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
๓.๒ เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบ

มาปฏิบัติ  
๓.๓ เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค

ประชาชนรวม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
 

๔. เปาหมายการดําเนินการ 
- ผูรองเรียน /รองทุกขทุกราย 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลโนนตาล 

/๖. วิธีการ... 
 



๖. วิธีการดําเนินการ 
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วันทําการ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๙. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑ การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบกฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย  
๑๐.๒ ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 

๓.๒.๗ มาตรการจัดตั้งศูนยอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนประจํา
ตําบลโนนตาล 

 

๓.๓ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการของเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

 ๓.๓.๑มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาตําบลโนนตาล 
 

 ๓.๓.๒ มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลโนนตาล 
๑. ช่ือมาตรการ 

มาตรการ  “แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลโนนตาล 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗ (๒) และขอ ๙ กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางของ
องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น เพ่ือใหเทศบาลตําบลโนนตาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาลตําบลมี
องคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๔๔๘ เทศบาลตําบลโนนตาล จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนตาลข้ึน 
 

๓. วัตถุประสงค 
เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดง

ความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลโนนตาลและแผนพัฒนาสี่ปเทศบาล
ตําบลโนนตาลใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลโนนตาลกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 

 
 
 

/๔. เปาหมาย... 
 



๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนตาลจํานวน XX คน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือดัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาล 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
กําหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๔๔๘ หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗(๒) และขอ ๙  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
เทศบาลตําบลโนนตาลมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนตาลเพ่ือ

เปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลโนนตาลและรางแผนพัฒนา
สี่ปเทศบาลตําบลโนนตาล  เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบล   โนนตาล  ความตองการ
ของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตําบลโนนตาลดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญ
ในการตอดานการทุจริต 

 

 ๓.๓.๓ มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบลโนนตาล 
 

 ๓.๓.๔ มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
๑. ช่ือมาตรการ 

มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามท่ีเทศบาลตําบลโนนตาลไดดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการ

จัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประประชาชน
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลโนนตาล 

 

๓. วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลโนน

ตาลอยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลโนนตาลไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดให
ภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับ
มาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลโนนตาล  นั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง 

 
 

/๔.เปาหมาย... 
 



๔. เปาหมาย 
ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง ๘หมูบาน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๖. วิธีการดําเนินการ 
๖.๑ สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบล โนนตาล

อยางแข็งขัน สําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลโนนตาลไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับเทศบาลตําบลโนนตาลในหลายๆ สวน เชน  ให
ตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบ
ราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการ
จางฯลฯ 

๖.๒ มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือ
เรียนรูทําความเขาใจ ระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ดําเนินการทุกปงบประมาณ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดและกองคลังเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑ ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบล

โนนตาล 
๑๐.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบ

การดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
 

 ๓.๓.๕ มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาชนเขารวมเปนคณะกรรมการประชาคมระดับหมูบาน 
 

 ๓.๓.๖ มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาชนเขารวมเปนคณะกรรมการประชาคมระดับตําบล 
 

 ๓.๓.๗ กิจกรรมประชุมประชาคมหมูบาน  และประชาคมตําบลประจําป 
๑. ช่ือกิจกรรม 

กิจกรรม  “ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําป” 
 
 
 
 
 
 

/๒. หลักการ... 



๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ี

คอนขางใหมและมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ เทศบาลตําบลโนนตาลจึงไดดําเนิน
กิจกรรมประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําป ข้ึน เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจ
และตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ิน
ตนเอง 

 

๓. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบได

เพ่ือเผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือ
รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณอีก
ทางหนึ่งดวย 

 

๔. เปาหมาย 
ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทย

ประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนตาล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป  

 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๖. วิธีตําเนินการ 
๖.๑ ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี  
๖.๒ แตงตั้งคณะทํางาน 
๖.๓ วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม ๖.๔ เสนอ
โครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตําบลโนนตาล 
๖.๕ ดําเนินโครงการตามรัน เวลา ท่ีกําหนด 
 

๗. ระยะเวลาการตําเนินการ 
๓ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด เทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ผู เขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึง

ความสําคัญของการกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน 

 
 



 

 
   

มิติท่ี ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 
๔.๑ มีการวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

กําหนด 
 

๔.๑.๑ มาตรการแตงตั้ง  คณะกรรมการและคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
เทศบาลตําบลโนนตาล 
  

๔.๑.๒ มาตรการสั่งการใหทุกสํานัก /สวนราชการจัดวางระบบควบคุมภายในสํานัก /สวนราชการ 
 

๔.๑.๓ มาตรการแตงตั้ง  คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  และคณะทํางานติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในแตละสํานัก /สวนราชการ 

 

๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ  
ตามชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

 

๔.๒.๑ กิจกรรมสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ  แตงตั้ง  การโอนยาย 
๑. ช่ือกิจกรรม 

กิจกรรม  “สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย” 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกร

จึงมักจะกําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ี
ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

 

เทศบาลตําบลโนนตาลจึงไดกําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แตงตั้ง การโอนยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลโนนตาลเปนไปอยาง
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวย

ความโปรงใสและเปนธรรม 
๓.๒ เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง

การโอน ยาย 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานจางท่ีมีการดําเนินการดานการ

บริหารงานบุคคล 
 

/๕. พ้ืนท่ี... 



๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลโนนตาลอําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด 

 

๖. วิธีการดําเนินการ 
- ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ

บรรจุแตงตั้ง เทศบาลตําบลโนนตาลไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.ท.จังหวัดอ่ืน 

รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตําบลโนนตาล 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลโนนตาล 
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการ

แตงตั้งประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) กอน 
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งเทศบาลตําบลโนนตาลจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ี

เทศบาลตําบลโนนตาลรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด)  
- การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนงแตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ

ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน ตําแหนง เทศบาลตําบลโนนตาลไดดําเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังดับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

- มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหนง 

- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.ท.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ
เทศบาลตําบลโนนตาล 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน

ระดับ/การเลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ดําเนินการท่ีตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) กอน 
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลโนนตาลจะออกคําสั่งแตงตั้งได

ตองไมกอนวันท่ีเทศบาลตําบลโนนตาลรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด)  
- การเลื่อนข้ันเงินเดือนแตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแล

บริหารงานบุคคลในการท่ีเทศบาลตําบลโนนตาลไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

 
 

/มีการ... 



- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรในองคกรทราบ 

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ 
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมและขอมูลการลา เปนตน 

- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยง
ผลการประเมินท่ีไมเปนธรรม 

- นายกเทศมนตรีตําบลโนนตาลออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
- กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
- ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การ

โอนยายของเทศบาลตําบลโนนตาล  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและ
สามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 

 

๔.๒.๒ กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ  การจาย  และการใช
ประโยชนทรัพยสินของเทศบาลตําบลโนนตาล 
๑. ช่ือกิจกรรม 

กิจกรรม  “การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินของเทศบาลตําบลโนนตาล” 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการ

คลังขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน เจาหนา ท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนา ท่ี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ  
 
 
 

/จัดทําใบ... 



จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปนรายจายเบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใช
ประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวม
ในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง มีความสุจริตสงผลใหการดําเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพ 
 

กองคลังเทศบาลตําบลโนนตาลจึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและการใชประโยชน
ทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและรับทราบถึงรายรับ-รายจายของ
เทศบาลตําบลโนนตาล 

 

๓. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลโนนตาลเกิดความโปรงใสตรวจสอบได 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๖. วิธีการดําเนินการ 
- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
- มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเขารวมเปน

กรรมการ 
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 
- สรุปผลการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลโนนตาลใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทาง

เว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาวเม่ือสิ้นปงบประมาณ 
 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
๓ 
ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- มีการดําเนินงานตามวิธีการตําเนินงานครบทุกข้ันตอน 
- ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับจายเงินของเทศบาลตําบลโนนตาลทํา

ใหเกิดความโปรงใสในการรับจายเงินของเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

/๔.๒.๓ ... 



๔.๒.๓ มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 
๑. ช่ือมาตรการ 

มาตรการ  “การจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เทศบาลตําบลโนนตาลเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑)  

 

เทศบาลตําบลโนนตาลจึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนโดยการกําหนดใหมี
มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผาน
ชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของเทศบาลตําบลโนน
ตาลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความ
คิดเห็นไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง 
สวนเทศบาลตําบลโนนตาลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมาก
ข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน 
และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง ของ

เทศบาลตําบลโนนตาล 
๓.๒ เพ่ือบองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณของเทศบาลตําบลโนนตาลใหเกิดการ

พัฒนาไดอยางคุมคา 
 

๔. เปาหมาย 
ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลโนนตาล 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน

คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 
๖.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

พัสดุของหนวยบริหารราชการสวนทองถ่ิน มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปน
กรรมการ แตเทศบาลตําบลโนนตาลใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางซ่ือตรงโปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 

๖.๓ จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือให
เจาหนาท่ีและตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจ
การจางอยางละเอียดและถูกตอง 

 
/๗. ระยะเวลา... 

 



๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๑๐. ผลลัพธ 
การจัดซ้ือจัดจางของเทศบาลตําบลโนนตาลมีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบ

และไมเกิดปญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
 

๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
 

๔.๓.๑ กิจกรรมรายงานผลการใชจายงบประมาณใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบ 
 

๔.๓.๒ กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล 
๑. ช่ือกิจกรรม 

กิจกรรม  “การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะ
รับภารกิจและการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปน
สิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ีเทศบาลตําบลโนนตาลไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะ
ดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 

ดังนั้น เทศบาลตําบลโนนตาลจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและศึกษา
ดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนา
ทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 
 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจใน

การทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
๓.๒ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตาม

ระเบียบ กฎหมาย  
๓.๓ เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนตาลจํานวน ๑๒ คน 
 

/๕. พ้ืนท่ี... 
 



๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ท้ังในเทศบาลตําบลโนนตาลและหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 

 

๖. วิธีการดําเนินการ 
๖.๑ งานการเจาหนาท่ีตรวจสอบหลักสูตรการนฝกอบรมท้ังภายในเทศบาลตําบลโนนตาลและ

หนวยงานภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แลวแตกรณี 

๖.๒ เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสง
สมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กอง
งานท่ีรับผิดขอบ 

๖.๓ แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผานนายกเทศมนตรีตําบลโนนตาล 

๖.๔ ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการนฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และ
รายงานเสนอนายกเทศมนตรีตําบลโนนตาลทราบ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลโนนตาล 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ 
๑๐.๑ จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินของเทศบาลตําบลโนนตาลจํานวน ๑๑ราย ไดรับการฝกอบรม

และศึกษาดูงาน 
๑๐.๒ สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
๑๐.๓ สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
๑๐.๔ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
 

๔.๓.๓ กิจกรรมสงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทในกรตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร 
๑. ช่ือกิจกรรม 

กิจกรรม  “สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปน

กลไกสําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการ 
 
 
 

/บริหาร... 



บริหารปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แต
ถึงแมจะเปนอิสระสวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
เปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา รวมกัน นอกจากจะทําใหเทศบาล
ตําบลโนนตาลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับ
องคกรสามารถนาไปสูความโปรงใสในเทศบาลตําบลโนนตาลและลดการทุจริต 
 

ดังนั้น  เทศบาลตําบลโนนตาลจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวย
ตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลโนนตาลเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 

 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
๓.๒ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได  
๓.๓ สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเองมากข้ึน 
 

๔. เปาหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนตาลจํานวน ๑๒ คน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๖. วิธีการดําเนินงาน 
๖.๑ จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม  
๖.๒ แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการตําเนินการตางๆ เชน การ 

จัดซ้ือจัดจางโครงการ ตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  

๖.๓ สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภา สํานักปลัด เทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๑๐. ผลลัพธ 
๑๐.๑ สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
๑๐.๒ การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใสตรวจสอบได 
 
 
 

/๔.๓.๔ กิจกรรม... 
 



๔.๓.๔ กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนตาล 
๑. ช่ือกิจกรรม 

กิจกรรม  “การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนตาล” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวของกับหลาย

องคประกอบและหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากร
เหลานี้มีบทบาทและตองทําหนาท่ีของตนอยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวน
รวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุล
อํานาจระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และท่ีสําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการแกปญหา รวมถึงการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลโนนตาล 

 

เทศบาลตําบลโนนตาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถ่ินเก่ียวกับการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตางๆ 
เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 

 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนตาลมีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการ

มีสวนรวมในการทํางาน  
๓.๒ เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
๓.๓ เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 
 

๔. เปาหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนตาลจํานวน ๑๒ คน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
เทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๖. วิธีดําเนินงาน 
๖.๑ แตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนตาลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่อง

ตางๆ เชนแตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน รวมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัดจํานวนฯ 
๖.๒ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนตาลท่ีไดรับการแตงตั้งเขารวมปฏิบัติหนาท่ีนําขอมูลแจงในท่ี

ประชุมสภาทองถ่ิน เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนและ
ตองการของประชาชน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
 
 
 

/๘. งบประมาณ... 
 



๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดขอบโครงการ 
งานกิจการสภา สํานักปลัด เทศบาลตําบลโนนตาล 

 

๑๐. ผลลัพธ 
การพัฒนาเทศบาลตําบลโนนตาลเปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน และ

ประชาชนเกิดทัศนคติท่ีดีตอองคกร 
 

๔.๔ เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community)  และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการทุจริต 

๔.๔.๑ กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธ  กรณีพบเห็นการทุจริต   
๑. ช่ือกิจกรรม 

กิจกรรม “การติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ี

ทุกภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขาย
ในการขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวังปองปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรัปชั่นและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต  
๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
๖.๒ ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ บริเวณท่ีทําการผูใหญบานทุกหมูบาน 
๖.๓ จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
๖.๔ บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
๖.๕ เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
๖.๖ ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
 
 

/๘. งบประมาณ... 



๘. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑ จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตนอยลง 
๑๐.๒ นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุง  และแกไขปญหา 
 

๔.๔.๒ กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 
๑. ช่ือกิจกรรม 

กิจกรรม  “การสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให

เทศบาลมีภารกิจหนาท่ีท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ
ใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัด
จาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ใหเปนไปตาม
กฎหมายระเบียบ  ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึง
มุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ิน
จนถึงระดับชาติ ซ่ึงเทศบาลตําบลโนนตาลมีภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนา
เจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการ
รวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน ดังนั้นการท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการ
รวมกันพัฒนาทองถ่ิน ในการนี้การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ินจึงเปน
สิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรัปชั่น ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ 
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับเทศบาลตําบลโนน
ตาลในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการ
ทุจริตคอรัปชั่นในทองถ่ินเทศบาลตําบลโนนตาลพิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน
จึงไดจัดทํากิจกรรมสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 
 

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
๒. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
๓. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

/๔. เปาหมาย... 
 



๔. เปาหมาย 
ภาครัฐภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโนนตาล

เขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๕. สถานท่ีดําเนินการ 
ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๖. วิธีดําเนินงาน 
๑. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดาน

การปองกันการทุจริตรวมกับเทศบาลตําบลโนนตาล 
๒. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณ

ใกลเคียง โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
๓. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลโนน

ตาลในการรวมคิดรวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทําและรวมรับผิดชอบรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 

๔. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 

๕. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางเทศบาลตําบลโนนตาล  รวมกับบุคคล องคกร สวน
ราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน  
๑๐.๒ ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต  
๑๐.๓ ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๔.๔.๓ กิจกรรมการเฝาระวังการคอรัปช่ันโดยภาคประชาชน 
๑. ช่ือกิจกรรม  
 กิจกรรม  “กิจกรรมการเฝาระวังการคอรัปชั่นโดยภาคประชาชน” 
 
 
 
 
 
 

/๒. หลักการ... 
 



๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
คอรัปชั่น หมายถึง การทุจริตโดยใชตําแหนงหนาท่ีท่ีตนมีเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ

ผลประโยชนของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชน
ชองสวนรวม หากใชตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพองก็ถือ
วามีการกระทําคอรัปชั่นการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาล
ของหนวยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะ
ทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของหนวยงานของรัฐ 
 

๓. วัตถุประสงค 
สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลโนนตาล 

 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรัปชั่น 
๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรัปชั่นของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรูความเขาใจเรื่องการคอรัปชั่นและสามารถตรวจสอบการ 

คอรัปชั่นได  
๑๐.๒ มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรัปชั่น

ในระดับเทศบาล 
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