
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ.เอ๕๖๒ - ๒๕๖๔)



คานา
การจัดทำคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการฟ้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ขาติว่าด้วยการ 

ฟ้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) สำหรับเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เทศบาลตำบลโนนสูง มีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติ 
การฟ้องกันการทุจริตสำหรับสำหรับองค์กร อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการตำเนินงานฟ้องกันการทุจริตและ 
ยกระดับมาตรฐานในการฟ้องกันของเทศบาลตำบลโนนสูง ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการฟ้องกันการทุจริต ซ่ึง 
เปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันสำหรับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโนนสูงได้ทำงานให้บังเกิดประโยฃนํสุข 
ของประซาซนในห้องถิ่น และไม่ทำให้ประซาขนในห้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการทำงานของเทศบาล 
ตำบลโนนสูง อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการฟ้องกันไมใหัมีการใข้อำนาจหน้าที่ในการบริหารราขการโดยมิขอบได้ 
อีกทางหนึ่งด้วย

เทศบาลตำบลโนนสูงหวังเป็นอย่างยิงว่า แผนปฏิบัติการฟ้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ -  
๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลโนนสูง จะเป็นประโยขนํต่อผู้บริหารพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโนนสูง 
แสดง เป็นเจตจำนงทางการเมืองในการต่อด้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ว่า 
ด้วยการฟ้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใส 
สะอาด ไทยทั้งซาติด้านทุจริต”

เทศบาลตำบลโนนสูง



สารบัญ

หน้า

ส่วนท่ี ๑ บทนำ ๑

องค์ประกอบ ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
หลักการและเหตุผล (สภาพปีญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
เปัาหมาย
ประโยขน์ของการจัดทำแผน

ส่วนท่ี ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๖
องค์ประกอบ ประกอบด้วย

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
(พ.ศ. ๒๔๖๒ -  ๒๕:๖๔)

ส่วนท่ี ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ ๓๓



ส่วนท ๑
บทนำ

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรของเทศบาลตำบลโนนสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ต ้องการบ่งขี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่ม ีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน 
การทุจริตที่มีอยู่ในป้จจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าป้จจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ0านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์ 
สำคัญเพื่อให้บริการต่าง  ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของขุมขนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แตในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเข่นเดียวกัน

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญขี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) สภาพหรือป้ญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากข่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔)สภาพหรือลักษณะป้ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
๔) สภาพหรือลักษณะป้ญหาที่เกิดจากการขาดประขาสัมพันธ์ให้ประขาขนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะป้ญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 

จากภาคส่วนต่างๆ
๗) สภาพหรือลักษณะป้ญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น

สาเหตุและป้จจัยที่น่าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
๑) โอกาส แม้ว่าในป้จจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีข่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใข้ 
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราขการระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คน 
ในป้จจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความรํ่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งขึ้น

๓) การขาดกลไกใน การตรวจสอบ ความโป ร ่งใส  การทุจริตในป้จจ ุบ ันมีรูปแบบทีซ่ับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเขิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความขอบธรรมในสายตาของประขาขน

แผนปฏิบ้ติการปัองกันการทุจริต (/V๗ ๐ ก ^เลก ) พ.ศ. ๒(ะ๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา



๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยขน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ 
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ

๔) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นนิจจัยหนึ่ง 
ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีฃึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ 
ต้องแสวงหาข่องทางเพื่อเพิ่ม “รายไต้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ไต้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป ็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในนิจจุบัน พบว่า คบมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง และมีความเห็นแก่ต ัวมากยิ่งข ึ้น มองแต่ประโยขน์ส่วนตนเป็นที่ต ั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม

๗) มีค่านิยมที่ผิด นิจจุบันค่านิยมของสังคมไต้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำ 
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้

๒. หลักการ...

แผนปฏิบัติการป้องกับการทุจริต (/เ๗ ๐ ก ? เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสิมา



๒. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 

และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของซาติ เป็นปัญหา 
ลำดับต้น  ๆ ที่ชัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในต้านเศรษฐกิจ ลังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในลังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราซการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน 
ของทางราขการอยู่เสมอ ซึ่งไต้ส ่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมืผลในเขิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัซนีขี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ((ะอโโบเว*!๐ก ?6กะ6 เวป(วก เทป6/ -  (ะค) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใซ้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาซาติ (7โลกรเวลโอก̂  

เก*6กาลช๐กลI -  17) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๔๔๔ -  ๖ ๕ ๕ ๘ 1 อยู่ที่ ๓๕: - ๓๘ คะแนน จาก 
คะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๖ ๕ ๕ ๘  อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศ 
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และส่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕:๕:๙ ลดลง 
๓ คะแนน จากปี ๖ ๕ ๕ ๘  ไต้ลำดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย 
เป็นประเทศที่มืปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง

แม้ว่าในข่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยไต้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปัองกัน 
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุส ัญญาสหประซาขาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(บก1*66  ผลปอกร 0๐กห6กปอก /\ฐล!ก5* 0 ว โ โ น [ ว * เ อ ก - บ ผ พ . ศ .  ๒๕:๔๖ การจัดดังองค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปัองกันปราบปรามการทุจริตแห่งซาติไต้จัดทำยุทธศาสตร์ซาติ 
ว่าด้วยการปัองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ไต้มืแนวโน้ม 
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางต้านพื้นฐาน 
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (V©โ*!(ะลเ ^6๒*1อก) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการข่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ 
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มืเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วน 
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับไต้ ซึ่งนับไต้ว่าเป็นปัญหาที่ฝืงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต 
หรือกล่าวไต้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางต้านการทำงานที่ไม่ไต้ 
นูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ไต้กล่าวมา 
ข้างต้นไม่สามารถทำไต้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ซาติว่าด้วยการปัองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใข้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. 
๒๔๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มืมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ 
ประซาซนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไต้ร ับความร่วมมือจากฝ่ายการเม ือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประซาซน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยซน์ฃองซาติและประซาซนเพื่อให้ประเทศไทยมืศักดิ่ศรืและ 
เกียรติภูมิในต้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยท ั้งขาต ิต ้านท ุจร ิต” ม ืเป ัาหมายหลักเพ ื่อให ้ประเทศไทยไต้ร ับการประเม ินด ัซน ีการร ับรู้การท ุจร ิต

แผนปฏิบ้ตกาฬ]องกันการทุจริต (*0*เ0ก ?เ3ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



((ะ๐โโนเว*เอก ?6โ06|ว*เอกร เทป6X : (ะ?!)ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ 
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่ส ูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประซาซนต้องมี 
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปีจจุบัน ไม่ใซ้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิซอบ โดยไต้กำหนด 
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ใม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเซิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปีองกันการทุจริตเซิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัซนีการรับรู้การทุจริต (0๐โโนเวป๐ก ?6โ06เวบ0ก เกป6X ะ (ะ?!)
ดังนั้น เพ ื่อให ้การดำเน ินการขับเคลื่อนด้านการปีองกันและปราบปรามการทุจริตบ ังเก ิดผลเป ็น 

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปีองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เทศบาลตำบลโนนสูง จึงใต้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มี 
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงไต้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ปีองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ ื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนต้านการปีองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง  ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างขัดเจน อันจะนำไปสู่การ 
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปัาหมายของการปีองกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง 
แท้จริง

๓ .  วัตถุประสงค์ของการจัดท ำ แผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน
๒) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดขอบในผลประโยซน์ฃองสาธารณะของข้าราซการฝ่ายการเมือง 

ข้าราขการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสูง รวมถึงประขาขนในตำบล 
๓) เพ่ือให้การบริหารราขการของเทศบาลตำบลโนนสูงเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (6๐001 

6๐ห6โกลก06)
๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (เว6๐เว16'ร เวลโ*เ0แวลบ๐ก) และตรวจสอบ (?6๐เว๒*5 ลน0111:) 

ของภาคประซาขนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลโนนสูง 
๕) เพ ื่อพ ัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถ ึงเคร ือข ่ายในการตรวจสอบการปฏ ิบ ัต ิราซการ 

ของเทศบาลตำบลโนนสูง

๑) ข ้าราขการฝ่ายการเม ือง ข้าราขการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสูง รวมถึง 
ประซาขนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราขการให้บังเกิดประโยขน์สุขแก่

๔. เป้าหมาย

แผนปฏิบ้ติการป้องกับการทุจริต ( ^ * เอก ? เลก ) พ.ศ. ๒ฟ้าอ๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา



ประซาซน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง 
ผลประโยซม่และแสวงหาประโยชน์โดยมิซอน

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถฟ้องกันฟ้ญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิซอน 
ของข้าราซการ

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประซาซนเข้ามามืส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราซการของเทศบาลตำบลโนนสูง

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราซการเทศบาลตำบลโนนสูง 
ที่มืเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใข้อำนาจอย่างเหมาะสม

๔) เทศบาลตำบลโนนสูง มีแผนงานที่มืประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต 
และประพฤติมิซอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผน
๑) ข้าราซการฝ่ายการเมือง ข้าราซการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสูงรวมถึงประซาซน 

ในตำบลมืจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการ 
ทุจริต (^ก-ป-(1๐โโนเวป๐ก) จากการปลูกฝืงหสักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียงที่สามารถนำมาประยุกตํใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน

๒) เทศบาลตำบลโนนสูง ลามารถบริหารราซการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (6๐๐ป 
6๐76โกลก06) มืความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบไต้

๓) ภาคประซาซนมืส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ 
มืจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประซาซนที่มืความเข้มแข็งในการเฝืาระวังการทุจริต 

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราซการของ 
เทศบาลตำบลโนนสูง ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มืความเข้มแข็งในการเฝ็าระวังการทุจริต

๔) เทศบาลตำบลโนนสูง มีแนวทางการบริหารราซการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการ 
ทุจริตและประพฤติมิซอบ

แผนปฏิบ้ตการปัองกันการทุจริต (/\๗ ๐ก ? เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครรา'ซสิมา



ส่วนท่ี ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) แกไข/เพิ่มเติม 

(พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔)
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ ปี ๒๔๖๒ ปี ๒๔๖๓ ปี ๒๔๖๔ หมายเหตุ

มาตรการ งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ(บาท) งบประมาณ 
(บาท)

๑. การสร้าง 
สังคมท่ีไม่ทน 
ต่อการทุจริต

๑.๑ การสร้างจิตสำนึก 
และความตระหนักแก่ 
บุคลากรท้ังข้าราชการ 
การเมิองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง

๑.๑.๑. (๑) โครงการอบรม 
และศึกษาดูงานของ คณะ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

๖๔๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐

ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และ 
ฝ่ายประจำชององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน 
๑.๑.๑ การสร้างจิตสำนึก 
และความตระหนักใน 
การปฏิบัติราชการตาม 
อำนาจหน้าท่ีให้บังเกิด 
ประโยชน์สฃแก่

๑.๑.๑ (๒) โครงการอบรม 
และศึกษาดูงานเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ชองบุคลากรในสังกัดโรงเรียน 
เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และบุคลากรกองการศึกษา

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐

ประซาซนในท้องกิน ๑.๑.๑ (๓) กิจกรรมสมุด 
ความดีพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง

๐ ๐ ๐ ไมใช้งบ 
ประมาณ

๑.๑.๑ (๔) กิจกรรมประชุม 
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วน 
ราชการประจำเดือน

๐ ๐ ๐ ไมใช้งบ 
ประมาณ

๑.๑.๑ (๔) กิจกรรมจัดทำ 
ข้อตกลงในการปฏิบัติ 
ราชการ

๐ ๐ ๐ ไมใช้งบ 
ประมาณ

๖

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\0แ๐ก ?๒ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ ปี ๒๔๖๒ ป ๒๔๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ
มาตรการ งบประมาณ 

(บาท)
งบประมาณ(บาท) งบประมาณ 

(บาท)
๑. การสร้าง 
สังคมท่ีไม่ทบ 
ต่อการทุจริต

๑.๑.๒ การสร้างจิตสำนึก 
และความตระหนักใน 
การประพฤติตาม 
ประมวลจริยธรรม

๑.๑.๒ (๑) กิจกรรมเสียง 
ธรรมนำทาง

๐ ๐ ๐ ไมใช้งบ 
ประมาณ

๑.๑.๒ (๒) มาตรการ 
ประกาศเจตจำนงในการ 
บริหารท้องถ่ินในการปฐบ้ติ 
ราขการในหน่วยงาน

๐ ๐ ๐ ไมใช้งบ 
ประมาณ

๑.๑.๒ (๓) มาตรการ 
ประกาศใช้ประมวลจริยธรรม 
ของข้าราซการ พนักงานและ 
ลูกจ้างขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องกิน

๐ ๐ ๐ ไมใช้งบ 
ประมาณ

๑.๑.๓ การสร้างจิตสำนึก 
และความตระหนักทีจะ 
ไม่กระทำการอันเป็นการ 
ขัดกันแห่งผลประโยฃนึ 
หรือการมีผลประโยซน์ 
ทับซ้อน

๑.๑.๓ (๑) กิจกรรมให้ความรู้ 
แก่พนักงาน ผู้บริหาร 
สมาขิกสภาเทศบาลตาม 
กฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ 
ปัองกันและปราบปรามการ 
ทุจริต พ.ศ. ๒๔๔๒ แก้ไข 
เพิมเติมฉบับ'ท่ี ๒ พ.ศ.
๒๕:๔๔ มาตรา ๑๐๐ และ 
มาตรา ๑๐๓ ภายใต้โครงการ 
อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย 
แก่ประขาซน

๐ ๐ ๐ งบ
ประมาณ 
รวมอยู่ใน 
โครงการ 
อบรม 
กฎหมาย

๑.๑.๓ (๒) กิจกรรมจัดทำ 
คู่มือและให้ความรู้เรือง 
ผลประโยขนํท้บซ้อน

๐ ๐ ๐

รวมมิติท่ี ๑.๑ จำนวน ๒ มาตรการ 
จำนวน ๓ กิจกรรม 
จำนวน ๒ โครงการ

๑,๒๕๐,๐0๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐

๗

แผน,ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\0ซ๐ก อ๒ก ) พ.ศ. ๒๕'๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราฃสีมา



ม ิ ต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ
งบประมาณ 

(บาท)
งบประมาณ(บาท) งบประมาณ 

(บาท)
๑ .๒ การสร้าง 
จิตสำนึกและ 
ความตระหนัก 
แก่ประขาขน 
ทุกภาคส่วน 
ในท้องถ่ิน

๑.๒.๑ การสร้างจิตสำนึก 
ในการต่อต้านการทุจริต

๑.๒.๑ (๑) โครงการอบรม 
กฎหมายเบ้ืองต้นแก่ 
ประขาขน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๑.๑.๒ (๒) กิจกรรมการ
ประซาสัมพันธ์ของเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

๑.๒.๒ การสร้างจิตสำนึก 
และความตระหนักใน 
การรักษาผลประโยขนึ 
ส่วนรวม

๑.๒.๒ (๑) โครงการ!ผ็)กอบรม 
คณะกรรมการขุมซน กลุ่ม 
แม่บ้าน ท่ีปรึกษาขุมซน และ 
คณะศึกษาดูงาน

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐

๑.๒.๒(๒)โครงการ
ประขาสัมพันธ์การซ0าระภาษ
ประจำปี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๑.๒.๓ การสร้างจิตสำนึก 
และความตระหนักใน 
การปฏิบัติตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง

๑.๒.๓ (๑)โครงการส่งเสริม 
และพัฒนาอาซีพตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับ 
เยาวซนประซาซน และ
ผู้สูงอายุ

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐

รวมมิติท ี่ ๑ .๒ จำนวน - มาตรการ 
จำนวน ๑ กิจกรรม 
จำนวน ๔ โครงการ

๑,๐๕๐๐๐ 
๐

๑,๐๕๐๐๐๐ ๑,๐๕๐๐๐๐

๘

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/๔ป{วก กเลก ) พ.ศ. ๒๔๖๒ -  ๒๔๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ ลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๔๖๓ ปี ๒๔๖๔ หมายเหตุ
มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ(บาท) งบประมาณ

(บาท) (บาท)
๑.๓ การ ๑.๓.๑ การลร้างจิตสำนึก ๑.๓.๑ (๑) โครงการเข้าค่าย ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐
สร้างจิตสำนึก และความตระหนักใน พักแรมลูกเสือ -  เนตรนาริ
และความ ความซ่ือสัตย์สุจริต โรงเรียนเทศบาล ๑๒๓
ตระหนักแก่
เด็กและ ๑.๓.๑ (๒) โครงการส่งเสริม
เยาวขน คุณธรรมจริยธรรม สำหรับ 

นักเรียนโรงเรียนเทคบาล ๑
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๒ ๓
๑.๓.๒ (๑)โครงการจัด 
กิจกรรมวันเด็กแห่งขาติ 
“ กิจกรรมการจัดนิทรรศการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๑.๓.๒ สร้างจิตสำนึก 
และความตระหนักใน

ต่อต้านการทุจริต

การต่อต้านการทุจริต

๑.๓ การ ๑.๓.๓ การสร้างจิตสำนึก ๑.๓.๓ (๑) โครงการจัดงาน ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐
สร้างจิตสำนึก และความตระหนักให้มิ ประเพณีลอยกระทง
และความ จิตสาธารณะ
ตระหนักแก่ ๘เดกและ 
เยาวซน ๑.๓.๓ (๒) โครงการแข่งข้น 

ทักษะทางวิขาการ และ 
แสดงผลงานทางการศึกษา 
ระดับภาค และดับประเทศ

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐

รวมมิติท่ี ๑.๓ จำนวน - มาตรการจำนวน - ๑,๒๘๐,0๐๐ ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๑,๒๘๐,๐๐๐
กิจกรรม
จำนวน ๕โครงการ

มิติท่ี ๑ รวม ๑๗ มาตรการ/ กิจกรรม
โครงการ

๓,๕๘๐,๐๐๐ ๓,๕๘๐,๐๐๐ ๓,๕๘๐,๐๐๐

๙

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\(ะป๐ก 9๒ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ ใ!) ๒๔๖๒ ปี ๒๔๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ
มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ(บาท) งบประมาณ

(บาท) (บาท)
๒. การบริหาร ๒.๑ แสดงเจตจำนงทาง ๒.๑ .(๑) กิจกรรมประกาค ๐ ๐ ๐
ราขการเทือ การเมืองในการต่อต้าน เจตจำนงต่อต้านการทุจริต
■ ป้องกันการ การทุจริตของผู้บริหาร ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ทุจริต ส่วนท้องถ่ิน

ร21ฌ ิ.1ห ี่ปอ.^
จำนวน - มาตรการ ๐ ๐ ๐ ไมใช้
จำนวน ๑ กิจกรรม งบประมาณ
จำนวน - โครงการ

๒.๒ มาตรการ ๒.๒.๑ สร้างความโปร่ง ๒.๒.๑ (๑) มาตรการการ
ไม่ใช้งบสร้างความ ในในการบริหารงาน สร้างความโปร่งใสในการ ๐ ๐ ๐

โปร่งใสในการ บุคคลให้เป็นไปตามหลัก บริหารงานบุคคล ประมาณ
ปฏิบัติราซการ คุณธรรม

๒.๒.๑ (๒) มาตรการออก ๐ ๐ ๐
คำส่ังมอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถืน 
ปลัดองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน และหัวหน้าส่วน
ราขการ

๐ ๐ ๐
๒.๒.๑ (๓) กิจกรรม "สร้าง 
ความโปร่งใสในการพิจารณา
เลือนฃน้เงินเดือน”
จำนวน ๒ มาตรการ ๐ ๐ ๐ ไมใช้

รวมมิติที ๒,๒.๑ จำนวน ๑ กิจกรรม งบประมาณ
จำนวน - โครงการ

๒.๒.๒ สร้างความ ๒.๒.๒(๑) มาตรการน่า ๐ ๐ ๐
๒.๒ มาตรการ โปร่งใสในการบริหาร ระบบ& -1 /^5  มาใช้ในการ
สร้างความ การเงินงบประมาณ การ จัดซ้ือจัดจ้าง
โปร่งใสในการ จัดหาพัสดุฯโดยยึดถือ
ปฏิบัติราชการ ตามกฎหมาย ระเบียบ ๒.๒.๒ (๒) กิจกรรม “การ ๐ ๐ ๐

อย่างเคร่งครัด พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ”

๒.๒.๒(๓) โครงการเผยแพร ๐ ๐ ๐
ขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ -
จัดจ้าง

๑๐

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\(ะป๐ก ? เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราฃสิมา



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ
มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ(บาท) งบประมาณ

(บาท) (บาท)

ร!มมิติท่ี ๒.๒.๒
จำนวน ๒ มาตรการ 
จำนวน ๑ กิจกรรม

๐ ๐ ๐ ไมใช้
งบประมาณ

จำนวน - โครงการ

๒.๒.๓.ลร้างความโปร่งใส 
ในการให้บริการประซาซน

๒.๒.๓ (๑)) โครงการจ้าง 
สำรวจความพึงพอใจซอง

๐ ๐ ๐ ไมใช้
งบประมาณ

เพึอให้เกิดความพึงพอใจ ผู้รับบริการ ไมใช้
แก่ประซาซนโดยท ัด เทียม 
กันและไม่เลือกปฏิบัติ ๒.๒.๓ (๒) กิจกรรมการ

๐ ๐ ๐ งบประมาณ

จัดบริการสาธารณะและการ
บริการประซาซนโดยทัดเทียม 
กันไม่เลือกปฏิบัติ ไมใช้
๒.๒.๓ (๓) กิจกรรมการใซ้บัตร 
คิวในการติดต่อซอรับบริการ

๐ ๐ ๐ งบประมาณ

รวมมิติท่ี ๒.๒.๓
จำนวน - มาตรการ 
จำนวน กิจกรรม

๐ ๐ ๐ ไมษงบประมาณ
จำนวน ๑ โครงการ

© ©

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\0ป๐ก ?๒ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
* เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ
งบประมาณ 

(บาท)
งบประมาณ(บาท) งบประมาณ 

(บาท)
๒.๓ มาตรการ ๒.๓.๑ จัดทำแผนภูมิ ๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมการลด ๐ ๐ ๐ ไมใช้
การใข้ดุลย ขั ้ นตอน ระย ะ เ ว ลา ข้ันตอนการปฏิบ้ติงาน งบประมาณ
พนจและ ดำเน ้ นการ บริ การ
ใช้อำนาจ ประซาซน เปีดเผย ณ ทิ ๒.๓.๑ (๒) โครงการลด ๐ ๐ ๐ งบประมาณ
หน้าท ทำการและในระบบ ข้ันตอนและระยะเวลาการ
ให้เป็นไปตาม สารสนเทศขององค์กร ปฏิบัติราซการ
หลักการ ปกครองส่วนห้องกิน
บริหารกิจการ
บ้านเมิอง
ท่ีดี ๒.๓.๒ มิการกระจาย ๒.๓.๒ (๑) มาตรการการ ๐ ๐ ๐ งบประมาณ

อำนาจการตัดสินใจ มอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต
เก่ียวกับการลัง การ ลังการ เพอลดข้ันตอนการ
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบ้ติ ปฏิบัติราซการ
ราซการแทนหริอ
ดำเนินการอ่ืนใดซองผู้มิ ๒.๓.๒ (๒) มาตรการมอบ ฯ,"ใ̂
อำนาจในองค์กรปกครอง อำนาจของนายกเทศมนตริ ๐ ๐ ๐ งบประมาณ
ส่วนห้องกิน

๒.๓.๒ (๓) มาตรการการออก
คำลังมอบหมายซอง
นายกเทศมนตริ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
ปลัดเทศบาล และหัวหน้า งบประมาณ
ส่วนราซการ

0รวม...ภารถจตามมต ๒.๓ จำนวน ๓ มาตรการ ๐ ๐ ๐
๑ กิจกรรม
๑ โครงการ

๑๒

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\(ะป๐ก ?๒ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราฃสิมา



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ ปี ๒๔๖๒ ปี ๒๔๖๓ ปี ๒๔๖๔ หมายเหตุ
มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ(บาท) งบประมาณ

(บาท) (บาท)
๒.๔ การเชิดชู 
เกียรติแก่ 
หน่วยงาน/ 
บุคคลในการ

๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชู 
เกียรติหน่วยงาน/บุคคล 
ทีมิความซ่ือสัตย์ ลุจริต 
มิคุณธรรม จริยธรรม

๒.๔.๑.(๑) โครงการแม่ 
ตัวอย่าง

๔1๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐

ดำเนินกิจการ 
การประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้ 
เป็นท่ีประจักษ

๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชู 
เกียรติหน่วยงาน/บุคคล 
ท่ีให้ความช่วยเหลือ

๒.๔.๒ (๑) กิจกรรมเชิดชู 
เกียรติประชาซนผู้มิจิต
ลาธารณะ

๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ

กิจการลาธารณะของ
ท้องกิน

๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชู 
เกียรติบุคคลทีดำรงตน 
ตามหลักปรัซญา 
เศรษฐกิจพอเพียง

๒.๔.๓ (๑) กิจกรรมเชิดชู 
เกียรติประซาขนผู้ปฏิบัติตาม 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

รวมภารกิจตาม 
มิติ ๒.๔

๓ กิจกรรม 
จำนวน ๑ โครงการ

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐

© ดไ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรต (/\(ะป0ก 013ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสีมา



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ ปี ๒๔๖๒ ปี ๒๔๖๓ ปี ๒๔๖๔ หมายเหตุ
มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ(บาท) งบประมาณ

(บาท) (บาท)
๒.๕  มาตรการ ๒.๔๑ .ดำเนินการ'ให้มี ๒.๕ .๑ (๑) มาตรการ ๐ ๐ ๐ ไมใช้
จัดการในกรณี ข้อตกลงระหว่าง “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ งบประมาณ

ได้ทราบหริอ บุคลากรในองค์กรได้ ราชการ”
รับแจ้งหรือ ปฏิบัติหน้าทราชการด้วย
ตรวจสอบพบ ความซอสตย' สุจริต มิ ๒.๕ .๑ (๒) มาตรการ ๐ ๐ ๐
การทุจริต คุณธรรม จริยธรรม และ ประกาศใช้ประมวลจริยธรรม

การบริหารราชการ สำหรับพนักงานเทศบาล
กิจการบ้านเมืองทีดี ลูกจ้างประจำ และพนักงาน

จ้าง

๒.๔๑ (๓) มาตรการ ๐ ๐ ๐
กำหนดให้มืการปฏิญาณตน
ก่อนเข้ารับดำแหน่งทาง
การเมือง

๒.๕ .๖ . มิการให้ความ ๒.๔๒ (๑) กิจกรรม ให้ความ ๐ ๐ ๐ ไมใช้
งบประมาณ

ร่วมมือกับหน่วยงาน ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทีไ่ด้
ราชการจังหวัด อำเภอทิได้ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที
ดำเนินการตามอำนาจ เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม
หน้าท่ีเทีอการตรวจสอบ ดูแล การปฏิบัติราชการของ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ เทศบาลตำบลโนนสูง
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องกิน ๒.๔๒ (๒) มาตรการ •'ให้ ไมใช้

ความร่วมมือกับหน่วยงาน ๐ ๐ ๐ งบประมาณ
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ"

๒.๔๒ (๑) มาตรการแต่งต้ัง ไมใช้
๒.๕ .๓ ดำเนินการให้มิ ผู้รับผิดชอบเกียวกับเรือง ๐ ๐ ๐ งบประมาณ
เจ้าหน้าท่ีรับผดชอบ ร้องเรียน
ดำเนินการให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย กรณีมืเร่ือง 
รัองเรียนกล่าวหาบุคลากร 
ในองค์กรปกครองส่วน

๒.๔๓ (๒)มาตรการ 
“ดำเนินการเก่ียวกับเรือง 
ร้องเรียนกรณีมืบุคคลภายนอก

๐ ๐ ๐ ไมใช้
งบประมาณ

ท้องกินทิปฏิบัติราชการ กล่าวหาเจ้าหน้าทีเทศบาล
ตามอำนาจหน้าท่ีโดยมิ ตำบลโนนสูงว่าทุจริต และ
ชอบ ปฏิบัติราชการตามอำนาจ 

หน้าท่ีโดยม ิชอบ
๑๔

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/'๔ปอก กเลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๔๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราฃสีมา



ม ิ ต ิ ภารกจตามมิติ โครงการ/กจกรรม/ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ
มาตรการ งบประมาณ 

(บาท)
งบประมาณ(บาท) งบประมาณ 

(บาท)

มิติท่ี ๒ รวม ๒๕'/ ม าตรการ /  ก ิจ ก ร ร ม / โค รงก าร ๖,0๐0 ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐

&๕

แผนปฏิบัติการป้องกันการV]จริต (/\0ป๐ก 9 'เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศนาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ
มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ(บาท) งบประมาณ

(บาท) (บาท)
๓ .  การ 
ส่งเสริม 
บทบาทและ 
การมีส่วน 
ร่วมของภาค 
ประขาขบ

๓ . ๑ จัดให้มีและ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ในข่องทางท่ีเป็นการ 
อำนวยความสะดวกแก่ 
ประขาขนได้มิส่วนร่วม 
ตรวจสอบการปฏิบัติ 
ราขการตามอำนาจ 
หน้าท่ีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้
ทุกข้ันตอบ
๓ . ๑ . ๑ . จัดให้มิศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารตามกฎหมายว่า 
ด้วยข้อมูลข่าวสารของ 
ทางราชการ

๓ . ๑ . ๑ (๑) กิจกรรมการจัดให้ 
มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม 
กฎหมายว่าด้วยศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารของทางราชการ

๐ ๐ ๐ ไมใช้
งบประมาณ

๓ . ๑.๑ (๒) โครงการจัดทำ 
ค่าบริการพ้ีนทีเว็บไซต์รายปี 
และค่าธรรมเนียมชีอมโดเมน 

เนมรายปี เว็บไซต์ ชอง
๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐

เทศบาล

๓ . ๑ . ๒ (๑) กิจกรรมเผยแพร่
๓.๑.๒ มิการเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ 
การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ

ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินของ 

เทศบาล และการรับเร่ือง 
รัองเริยนเกิยวกับการเงินการ

๐ ๐ ๐ ไมใช้
งบประมาณ

การเงิน การจัดหาพัสดุ คลัง
การคำนวณราคากลาง
รายงานผลการ 
ปฏิบัติงาน เป็นไป 
หลักเกณฑ์วิธีการ 
วิธีการทีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ี 
กำหนดให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง 
เผยแพร่ให้ประขาซน 
ทราบและตรวจสอบได้

๓ . ๑.๒ (๒) กิจกรรมการ 
ประชาลัมพันธีชองเทศบาล 

ตำบลโนนสูง
๐ ๐ ๐ ไมใช้

งบประมาณ

๑๖

I

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\๗ ๐ ก ก๒ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชลีมา



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ
มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ(บาท) งบประมาณ

(บาท) (บาท)
๓. การ ๓.๑.๓. มิการปีด ๑.๓.๑ (๑) กิจกรรมการ ๐ ๐ ๐ ไมใช้
ส่งเสริม ประกาศ เผยแพร่ข้อมูล เผยแพร่เอกสารคูมิอสำหรับ งบประมาณ
บทบาทและ ข่าวสารเก่ียวกับการ การอำนวยความสะดวกใน
การมีส่วน ปฏิบัติราขการท่ีเป็น การติดต่อราขการของ
ร่วมของภาค ประโยซน์กับการมิส่วน ประขาขน
ประขาขน ร่วมตรวจสอบของ

ประขาขน

๓.๒ การรับฟ้งความ
คิดเหน การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียบ/ร้องทุกข์ของ
ประขาขน

๓.๒.๑ มิกระบวนการรับ ๓.๒.๑ (๑) โครงการเวที ๐ ๐ ๐ ไมใช้
ฟ้งความคิดเหนของ ประขาคมเพ่ือจัดทำ งบประมาณ
ประซาขน ในการดำเนิน แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี และ
กิจการตามอำนาจหนิาท่ี กรณึทีเทศบาลดำเนินกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วน ตามอำนาจหน้าท่ีทีมิ
ท้องกินโดยเฉพาะการ ผลกระทบต่อประขาขน
ดำเนินกิจการท่ีมิ
ผลกระทบต่อความ ๓.๒.๑ (๒) กิจกรรมการ
เป็นอยู่ และสุขอนามัย ดำเนินงานของศูนย์รับ ๐ ๐ ๐ ไมใช้
ของประขาขนในท้องถ่ิน เร่ืองราวร้องทุกข์ของ งบประมาณ

เทศบาลตำบลโนนสูง

๓.๒.๒ (๑) กิจกรรมการรับ
ไมใช้๓.๒.๒ มิข่องทางให้ เร่ืองราวร้องทุกข์ผ่านซ่อง ๐ ๐ ๐

ประขาขนในท้องถ่ิน ทางการดำเนินงานของ งบประมาณ

สามารถร้องเรียน/ร้อง 
ทุกข์ไดํโดยสะดวก

เทศบาลตำบลโนนสูง

๑๗

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\๗๐ก 9๒ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ
มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ(บาท) งบประมาณ

(บาท) (บาท)
๓.๒.๓. มิรายงานหรือแจ้ง 
เป็นหลายลักษณ์อักษรให้ ๓.๒.๓ (๑) กิจกรรม รายงาน ๐ ๐ ๐ ไมใช้
ประขาซนผู้ร้องเรืยน/ร้อง ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง งบประมาณ
ทุกข์ทราบถึงการได้รับ ให้ผู้ร้องเรียน/
เร่ืองระยะเวลาและผลการ ร้องทุกข์รับทราบ
ดำเนินการเกียวกับเรือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ๓.๒.๓ (๒) กิจกรรมศูนย์

รับเร่ืองราวร้องทุกข์เทคบาล
ตำบลโนนสูง

๓.๓ การส่งเสริมให้ ไมใช้
ประซาขบมีส่วนร่วม ๐ ๐ ๐ งบประมาณ
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ๓.๓.๑ (๑) มาตรการแต่งต้ัง
๓.๓.๑ ดำเนินการให้ คณะกรรมการจัดทำ
ประขาขนมิส่วนร่วมใน แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาล
การจัดทำแผนพัฒนา ตำบลโนนสูง
การจัดทำงบประมาณ

๓.๓.๒ ดำเนินการให้ ไมใช้
ประขาขนมิส่วนร่วม ๓.๓.๒ (๑) มาตรการแต่งต้ัง ๐ ๐ ๐ งบประมาณ
ตรวจสอบและประเมินผล ประขาขนเข้าร่วมเป็น
การปฏิบัติงาน คณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลโนนสูง

ไมใช้
๐ ๐ 0 งบประมาณ

๑๘

แผนปฏิบัติการฟ้องกันการทุจริต (/\อปอก กเลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสิมา



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ ปี ๒๔๖๒ ปี ๒๔๖๓ ปี ๒๔๖๔ หมายเหตุ
มาตรการ งบประมาฌ งบประมาณ(บาท) งบประมาณ

(บาท) (บาท)

ม ิต ิท ี่ ๓ รวม ๑๒ มาตรการ /ก ิจ ก ร ร ม / โค รงก าร
๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐

๔. การ ๔.๑ มีการจัดวางระบบ
เสริมสร้าง ตรวจสอบภายในและ
และปรับปรุง การควบคุมภายใน
กลไกลใบการ ๔.๑ ๑ มีการจัดทำและ ๔.๑.๑ (๑) กิจกรรมการ ๐ ๐ ๐ ไมเข้
ตรวจสอบ รายงานการจัดทำระบบ จัดทำแผนการตรวจสอบ งบประมาณ

ตรวจสอบภายใน ภายในประจำปี

๔.๑ .๑ (๒) กิจกรรมการ 
จัดทำการควบคุมภายใน

๐ ๐ ๐ ใมใข้
งบประมาณ

๔.๑.๒ มีการจัดทำ และ ๔.๑ .๒ (๑) กิจกรรมการ ๐ ๐ ๐ ไมใข้
รายงานการจัดทำระบบ ติดตามการประเมินผลการ งบประมาณ
การควบคุมภายใน ควบคุมภายใน

๔.๒ การสนับสนุบ'ให้ 
ภาคประขาซบมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หริอการบริหาร
ราซการตามซ่องทางท่ี
สามารถดำเนินการได้
๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ 
ประขาขนมีส่วนร่วม

๔.๒.๑ (๑) มาตรการส่งเสริม 
ให้ประซาขนมีส่วนร่วม

๐ ๐ ๐ ไมใข้
งบประมาณ

ตรวจสอบ กำกับดูแล ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
การบริหารงานบุคคล บริหารงานบุคคล เกีย'วกับ
เก่ียวกับการบรรจุ การบรรจุแต่งต้ัง การโอน
แต่งต้ัง โอน ย้าย การย้าย
ข้าราขการ พนักงาน
ลูกจ้าง

๑๙

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\0ป๐ก ?๒ ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ ลโนนสูง จังหวัดนครราฃสิมา



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ ปี ๒๔๖๒ ปี ๒๔๖๓ ปี ๒๔๖๔ หมายเหตุ
มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ(บาท) งบประมาณ

(บาท) (บาท)
๔. การ 
เสริมสร้าง

๔.๒.๒ ล่งเสริมให้ 
ประขาขนมีสวนร่วม

๔.๒.๒ (๑) กิจกรรมการมี 
ส่วนร่วมของประขาขนในการ

๐ ๐ ๐ ไมใช้
งบประมาณ

และปรับปรุง 
กลไกลในการ 
ตรวจสอบ

ตรวจสอบ กำกับ ดูแล 
การบริหารงบประมาณ 
การรับ -  จ่ายเงิน การ 
หาประโยขน์จาก

ตรวจลอบ การรับ การจ่าย 
และการใข้ประโยขน้จาก 
ทรัพย์ของเทศบาลตำบลโนน 
สูง

ทรัพย์สินของทาง
ราขการ

๔.๒.๓ ล่งเสริมให้ 
ประขาขนมีส่วนร่วม

๔.๒.๓ (๑) กิจกรรมการ 
จัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัด

๐ ๐ ๐ ไมใช้
งบประมาณ

ตรวจสอบ กำกับ ดูแล จัางจากตัวแทนขุมขน
การจัดหาพัสดุ

๔.๓ ส่งเสริมบทบาท 
การการตรวจสอบของ 
สภาท้องถ่ิน
๔.๓.๑ ล่งเสริมและ 
พัฒนาศักยภาพสมาขิก 
สภาท้องถินให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติ 
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม

๔.๓.๑ (๑) กิจกรรมล่งเสริม 
และพัฒนาศักยภาพสมาขิก 
สภาท้องถ่ิน

๐ ๐ ๐ ไมใช้
งบประมาณ

กฎหมาย ระเบียบท่ี 
เก่ียวข้องได้กำหนดไว้

๔.๓.๒ ล่งเสริมสมาขิก 
สภาท้องกินให้มีบทบาท 
ในการตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของฝ่าย 
บริหารตามกระบวนการ 
และวิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเกียวข้องได้ 
กำหนดไว้เดยไม่ฝึกใฝ่ 
ฝ่ายใด

๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมการมี 
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
ของสมาขิกสภาเทศบาล 
ตำบลโนนสูง

๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ

๒๐

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/ป:ปอก ?๒ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราฃสิมา



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ
มาตรการ งบประมาณ 

(บาท)
งบประมาณ(บาท) งบประมาณ 

(บาท)
๔. การ 
เสริมสร้าง 
และปรับปรุง 
กลไกลในการ 
ตรวจสอบ

๔.๔ ส่งเสริมพลังการมี 
ส่วนร่วมของขุมซน 
(0๐๓๓ชกปV) และ 
บูรณาการทุกภาคสวน 
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 
๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มิการ 
ดำเนินการเฝืาระวังการ 
ทุจริต

๔.๔.๑ (๑) มาตรการการเฝืา 
ระวังการคอร์รัปขันโดยภาค 
ประขาซน

๐ ๐ ๐ ไมใช้
งบประมาณ

๔.๔ .๑ (๒) มาตรการพัฒนา 
เครือข่ายด้านการป๋องกันการ 
ทุจริต

๐ ๐ ๐ ไมใช้
งบประมาณ

๔.๔.๒ บูรณาการทุก 
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน 
การทุจริต

๔.๔.๒ (๑) กิจกรรมการติด 
ป๋ายประซาสัมพันธ์กรณีพบ 
เห้นการทุจริต

๐ ๐ ๐ ไมใช้
งบประมาณ

มิติท ๔ รวม จำนวน ๑๑ มาตรการ/ 
โครงการ/กิจกรรม

๐ ๐ 0 ไมใช้
งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน จำนวน ๖๕ มาตรการ/ 
โครงการ/กิจกรรม

๓๔๙,๓๐๐๐ ๓๔๙,๓๐๐๐ ๓๔๙,๓๐๐๐

๒๑

แผนปฏิบัติการป้องกับการทุจริต (/\(ะป๐ก กเลก ) พ.ศ. ๒๔๖๒ -  ๒๔๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา



มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราขการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราฃการการเมืองฝ่าย 
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๒ โครงการ 
มีจำนวนกิจกรรมทั้งหมด ๓ กิจกรรม 
มีจำนวนมาตรการทั้งหมด - มาตรการ

๑ . ๑ .๑ (๑) โครงการอบรมและทัศนะศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารเทศบาล ลมาซิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๑.๑.๑ (๒) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรกองการศึกษา
๑.๑.๑ (๓) กิจกรรมสมุดความดีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
๑.๑.๑ (๔) กิจกรรมประขุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราขการประจำเดือน
๑.๑.๑ (๕) กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราซการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\0ป๐ก ก13ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสิมา ๒๒



มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราขการการเมืองฝ่ายษริหาร ข้าราขการการเมืองฝ่าย 
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราขการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิด,ย่ระโยขบัสุขแก่ 
ประขาขนในท้องถ่ิน
ลำดับที่ ๑ .๑.๑ (๑) โครงการอบรมและทัศนะศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาขิกสภาเทศบาล

พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕:๖๒

๑. ขื่อโครงการ อบรมและทัศนะศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาขิกสภาเทศบาลพนักงาน 
เทศบาล และลูกจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕:๖๒ 

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตำบลโนนสูงปฏิบ ัต ิราขการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ด ี (6๐001 

5๐76โกลก06 ) เป็นหลักสำคัญในการบริหารและในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานมีความสุจริตโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบการทำงานได้ การสร้างจิตสำนึกในการทำงาน และความรับผิดขอบต่อหน้าที่ตนเองเป็นสิ่ง 
สำคัญยิ่งในการปฏิบัติราขการ นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติ 
ราขการของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมิความรู้ควบคู่กับการมิคุณธรรม และสามารถปฏิบัติงาน 
ร่วมกันไต้อย่างมิความสุข มิความรักความสามัคคี มิบรรยากาศที่ดีในการทำงานเพื่อประโยขน์สุขของประขาขนอย่าง 
แท้จริง

บุคลากรทุกภาคส่วนในองค์กรถือเป ็นหัวใจสำคัญของการปฏิบ ัต ิงานภายในองค์กร เพราะหาก 
บุคลากรในองค์กรใม่มิคักยภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน องค์กรนั้น  ๆ ก็ไม่สามารถปฏิบัติงานไปสู่เฟ้าหมายขององค์กรไต้ 
เทศบาลตำบลโนนสูงไต้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคนให้ทำงานอย่างมิศักยภาพ ด้วยการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนา 
ทักษะและเทคนิคในการทำงานให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น จึงไต้ 
จัดทำโครงการอบรมและทัศนะศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาขิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ 
ลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลโนนสูงขึ้นเป็นประจำทุกปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\(ะป๐ก โ,เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราฃสิมา

๒๓



๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับหารเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะความสามารถประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด
๓.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาการทำงานแบบบูรณาการเพื่อการแก้ไขบีญหาการ 

พัฒนางานการปรับปรุงและการทำงานเป็นทีม
๓.๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาทัศนคติที่ดีปลูกฝ่งจิตสำนึกทั้งต่อองค์กร ต่อผู้อื่น ต่อตนเอง 

และสาธารณะเพื่อมุ่งปฏิบัติหน้าที่ราซการเพื่อประโยซน์สุขของประขาขนเป็นสำคัญ เสียสละประโยขนึส่วนรวมเพ่ือ 
ประโยขน้ส่วนตัว

๓.๔ เพื่อบีองกันการทุจริตในองค์กร 
๔. เบีาหมาย/ผลผลิต

- ผู้บริหารฝายการเมือง /ผู้บริหารฝ่ายประจำ
- พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือผู้เกี่ยวข้อง 

๔. พื้นที่ดำเนินการ
- เทศบาลตำบลโนนสูง และสถานที่ใข้ในการศึกษาดูงาน

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการอบรมและทัศนะศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาขิกสภา 

เทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๑
๖.๒ ดำเนินการตามโครงการ

เพมความรู้[นข้อปฏิบัติ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในองค์กรเพื่อให้บุคลากร
ในองค์กรมีความรู้เพิ่มขึ้น

- ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรืยนรู้การดำเนินงานนอกสถานท่ีเพ่ือนำมาปรับใข้ในองค์กร 
๖.๓ ติดตามประเมินผลโครงการ 
๖.๔ รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
- พ.ศ. ๒๔๖๒ -  ๒๔๖๔

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (^0ป0ก ?๒ ก ) พ.ศ. ๒๔๖๒ -  ๒๔๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสีมา

๒๔



๘. งบประมาณดำเนินการ
- ๖๕๐,๐๐๐ บาท(หกแสนห้าหมื่นบาท)

๙. ผู้รับผิดขอบ
- สำนักปลัดเทศบาล /  เทศบาลตำบลโนนสูง 

๑๐. ตัวขี้ว ัด/ผลลัพธ์
ผู้บริหาร สมาซิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาล ที่เข้าร่วมโครงการ 

อบรมและทัศนะศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาซิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปี 
งบประมาณ ๒๕๖๒ มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติราขการเพิ่มขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมและ 
ศึกษาดูงานมาปรับใข้ในองค์กรของตนได้ มีจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดขอบ อย่างเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นที่ตั้ง มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้อ่ืน 
มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราขการสามารถปีองกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กรได้

\

แผนปฏิบัติการ{เองกันการทุจริต (^๗ © ก ? เลก ) พ.ค. ๒(เกอ๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนลูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสีมา

๒ ๕



มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ส่วนท่ี ๓ 

— — —

รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราซการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราฃการการเมืองฝ่ายสภา 
ท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราซการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยขนึสุขแก่ 
ประขาขนในท้องถ่ิน
สำดับที่ ๑ .๑ .๑ (๒) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโรงเรียน 
เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรกองการศึกษา

๑. ซื่อโครงการ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโรงเรียน 
เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรกองการศึกษา 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

เพื่อให้บุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ใน 
ด้านที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนา นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาเด็ก เยาวซน ประขาขนในพ้ืนที่ ให้มืประสิทธิภาพ อัน 
แสดงให้เห็นถึงหน้าที่และความรับผิดขอบของเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจำที่จะต้องทำงานรับผิดขอบ 
ควบคู่กัน'โป และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยซนํสูงสุดของการพัฒนางานด้านการศึกษา เพ่ือ 
พัฒนาเด็กและเยาวขน ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และประขาขนที่ดีฃองประเทศขาติในอนาคต

ดังน้ัน จำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทางด้านการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มืความรู้ ความสามารถ 
มีศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทำงาน เทศบาลตำบลโนนสูง ใต้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา และ 
พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มืประสิทธิภาพ จึงใต้ดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการศึกษาขึ้น 

๓ .  วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงมืความร้ในการศึกษาอบรมในหลักสูตรเนื้อหาของวิซา 

และจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และตำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยขน์ต่อขุมขน/สังคมได้อย่างเหมาะสม

๒๖แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\0ป๐ก ?๒ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสีมา



๓.๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสบุนให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการ 
ศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้มีการพัฒนาความรู้สู่การบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนใน 
สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง เป็น “สถานศึกษาพอเพียง”

๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่นพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา และ 
มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาปรับใข้ในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน

๓.๔ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้บุคลากรทางการศึกษาไดม้คีวามรู้ เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น พัฒนา 
โรงเรียน พัฒนาประชาชนในพ้ืนที่ ในฐานะที่เป็นบุคลากรด้านการศึกษา และเพ่ือให้เกิดโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพ้ืนที่ 
และรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

๔.๑ จัดปีกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้โดยการปีกอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ 
ตามหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละปี

๔.๒ ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานตามโครงการ จำนวน ๑๐๔ คน
- คณะผู้บริหารชองเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 

ในสังกัดโรงเรียนเทศบาลและคูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำกองการศึกษา ผู้สังเกตการณ์ 
๔. พื้นที่ตำเนินการ

๕.๑ ปีกอบรมให้ความรู้บุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลคูนย่พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรกองการศึกษาใน 
หัวข้อที่ต้องการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรด้านการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในแต่ละปีว่าต้องการเพิ่มพูน 
ความรู้หรือพัฒนาประสิทธิภาพด้านใด (ในเขตพ้ืนที่ชองเทศบาล)

๕.๒ ศึกษาดูงานในสถานที่จริงเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ด้านการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อสามารถนำมา 
พัฒนาการศึกษาชองโรงเรียนในสังกัดเทศบาลใต้อย่างมีประสิทธิภาพ (นอกเขตพื้นที่ของเทศบาล)

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ อบรมให้ความรู้ จำนวน ๑ วัน 
๖.๒ ศึกษาดูงาน จำนวน ๓ วัน

๒๗แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\๗ ๐ก ?เ3ก ) พ.ค. ๒๕•๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสิมา



๗. ระยะเวลาดาเนนการ
- พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔

๘. งบประมาณดำเนินการ
- ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)

๙. ผู้รับผิดขอบ
- กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนสูง 

๑๐. ตัวขี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงมีความรู้ในการศึกษาอบรม และนำความรัที่ได้จาก 

การอบรมตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาล 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรกองการศึกษามาพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืน การตำเนิน 
กิจกรรมเป็นประโยขน์ต่อชุมขนและสังคมได้อย่างเหมาะสม

๑๐.๒ คณะผู้บรีหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด 
การศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงพัฒนางานให้เกิดประโยขน์สูงสุดแก่ประขาขนในท้องถิ่น 
อันแสดงให้เห็นถึงการมีหน้าที่และความรับผิดขอบต่อประขาขนและสังคมที่ข้าราขการทุกคนจะต้องมุ่งมั่นการพัฒนา 
งานเพราะเป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดขอบ การที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต้องพัฒนาคนให้มี 
ความรู้ควบค่กันไป

๒๘แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (^0ป๐ก กเลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราฃสิมา



รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑ .๑ การลร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราซการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่าย 
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราซการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนในท้องถ่ิน
สำดับที่ ๑ .๑.๑ (๓) กิจกรรมสมุดความดีพนักงานเทคบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

— — ป - .  —  ------------------  ---------------------------------------------------I----------

๑. ขื่อโครงการ กิจกรรมสมุดความดีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

การบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันโดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ 
ปฏิบัติงาน ขื่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทำอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวน และสามารถย้อนกลับมาเพื่อ 
พิจารณาปรับปรุงการทำงานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงที่ 
ใช ้ในการประเมินผลงาน ยังส ่งผลให ้การประเม ินเป ็นที่ยอมรับ ภารกิจท ี่ได ้ร ับมอบหมายได้ ปฏิ บั ติ งานด้ วย 
ความสำเร็จ ความขื่อสัตย์ สุจริต และเป็นตัวชี้วัดผลสำเร็จของการปฏิบัติราชการ และทำให้ทราบผลการดำเนินงาน 
ว่างานที่ทำสำเร็จลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานจ้างได้ ซ ึ่งจะส่งผลให้เห ็นว่า”ค่าของคนอย่ท ี่ผลของงาน” หรือ อาจจะมืผ ู้ร ่วมงานอื่นมาอ่านแล้วมี 
กรณีศึกษาจากบีญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ทำให้ทราบถึงวิธีการแก้ไขเกิดการแลกเปลี่ยนความร้ซึ่งกันและกันในองค์กร

เทศบาลตำบลโนนสูงเห็นความสำคัญของการบันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดประจำวันดังกล่าว จึงได้ 
จัดทำสมุดความดีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขึ้น โดยให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดขอบซึ่งเป็นงานที่ได้รับ 
มอบหมาย และเกิดประโยฃน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดีใน 
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่าง ผู้บังคับบัญชา และผู้ใด้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงาน เช่น 
พนักงานเทศบาล หัวหน้างาน ปลัดเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

๒๙แผน,ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\๗ ๐ก ? เลก ) พ.ศ. ๒๔๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราฃสิมา



๓.๒ เพื่อเป็นประโยขน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้านความรันผิค6ซอน ซือตรง ซือสัตย์ สุจริตต่อ 

หน้าที่ที่ได้รับมอนหมาย 
๔. เป็าหมาย/ผลผลิต

- พนักงานเทศนาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศนาลต0านลโนนสูง 
๔. พื้นที่ดำเนินการ

- เทศนาลต0านลโนนสูง
๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ กำหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศนาลตำบลโนนสูงทุกคนเขียน 
สมุดการบ้านโดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำทุกวันและส่งให้หัวหน้าส่วนรา6ชการตรวจสอนทุกวันจันทร์

๖.๒ รวนรวมเป็นข้อมูลสำหรับผู้นริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศนาล ลูกจ้าง และ 
พนักงานจ้างประจำปี 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ

- พ.ศ. ๒๔๖๒ -  ๒๔๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ

- ไมใข้งบประมาณในการดำเนินโครงการ
๙. ผู้รับผิดขอบ

- สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/
กองสวัสดิการสังคม และกองวิขาการและแผนงานเทศบาลตำบลโนนสูง
๑๐. ตัวขี้วัด/ผลลัพธ์

๑๐.๑ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโนนสูงทุกคนเขียน 
สมุดการบ้านโดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำทุกวันและส่งให้หัวหน้าส่วนราขการตรวจสอบทุกวันจันทร์

๑๐.๒ใข้สมุดการบ้านเป็นข้อมูลสำหรับผู้นริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างประจำปี

๑๐.๓ สามารถแก้ป็ญหาในการทำงานได้และทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามคำสั่งหรือ 
หน้าที่ที่ได้รันมอนหมายอันแสดงให้เห็นถึงการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดขอบในการปฏิบัติราขการตามอำนาจหน้าที่ 
เพ่ือให้เกิดประโยขน์สุขแก่ประขาขนในท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป็องกันการทุจริต (/เ๙ ๒ ก เ^เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครรา'ซสีมา

๓๐



มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ส่วนท่ี ๓

รายละเอืยด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.๑ การสร้างจิตสำนีกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย,ฃริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่าย 
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑ .๑ .๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนในท้องถิ่น
สำดับท่ี ๑ .๑.๑ (๔) กิจกรรมประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

นโยบายการบริหารงานชองเทศบาลตำบลโนนสูงเป ็นงานท ี่เน ้นการบริการประชาซน เพื่อให้ 
ประชาชนมีคุณภาพที่ดืในทุก  ๆ ด้าน โดยได้แบ่งการบริหารงานภายในออกเป็น ๑ สำนัก ๖ กอง ประกอบด้วย ๑. 

สำนักปลัดเทศบาล ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๕ . กองสวัสดิการสังคม ๖ .กอง 
การศึกษา ๗. กองวิชาการและแผนงาน แต่ละหน่วยงานย่อยมีการให้บริการประชาชนที่แตกต่างกันไป เพื่อให้การ 
บริหารงานชองเทศบาลตำบลโนนสูง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ปัญหาการทำงาน และวางแผนในการ 
ทำงานร่วมกันอย่างเป ็นระบบ ในลักษณะเช ิงรุก เทศบาลตำบลโนนสูงจึงได้จัดให้ม ืมาตรการในการติดตามการ 
ปฏิบัติงาน และขั้นตอนวิธีการทำงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเปัาหมาย 
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยการประชุม 
ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยการประชุมติดตาม 
ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อย (กอง/สำนัก)ในทุกเดือน เพื่อให้ผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงาน 
ย่อย ระดับกองทุกกอง ได้รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อย (ระดับกอง) ให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในระดับองค์กร
๓.๒ เพื่อรับทราบข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละสำนัก/กองให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\0ป๐ก กเลก ) พ.ศ. ๒๔๖๒ -  ๒๕'๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา

แทจรง
๓๑



๓.๔ เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร และวางแผนการทำงานร่วมกันในระดับองค์กร 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

- ผู้บริหารฝ่ายการเมอง /  ผู้บริหารฝ่ายประจำ /พนักงานเทศบาล หรือผู้เกี่ยวข้อง 
๔. พื้นที่ดำเนินการ

-ห้องประขุมเทศบาลตำบลโนนสูง
๖. วิธีดำเนินการ

- จัดประขุมร่วมกันระหว่างข้าราซการการเมือง ฝ่ายบริหารและฝ่ายข้าราซการประจำ 
(ระดับหัวหน้าส่วนราชการ) หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำรายงานการประขุมเสนอผู้บริหารและแจ้งใหัที่ประขุมทราบในทุกเดือนที่มืการประขุมในคร้ัง
ต่อไป
๗. ระยะเวลาดำเนินการ

- พ.ศ. ๒๔๖๒ -  ๒๔๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ

- ไมใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดขอบ

- สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสูง 
๑๐. ตัวขี้,รัด/ผลลัพธ์

๑๐.๑ สร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในระดับองค์กร
๑๐.๒ ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของแต่ละสำนัก/กอง สามารถแก้ไขป้ญหาและวาง 

แผนการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี
๑๐.๓ ทำให้องค์กรมืความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกัน 

ป้องกันการทุจริตในระดับองค์กร
๑๐.๔ สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติราชการให้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ

กฎหมาย
๑๐.๔ สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรในองค์กรและประชาชนในพ้ืนที่
๑๐.๖ มืฃั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร

๓๒

'  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\(ะช(วก ? เอก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราฃสิมา



รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ส่วนท่ี ๓

๑.๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราซการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประซาซนในท้องถ่ิน
สำดับที่ ๑ .๑.๑ (๕) กิจกรรมการจัดท้าข้อตกลงในการปฏิบัติราซการ

๑. ขื่อโครงการกิจกรรมการจัดท้าข้อตกลงในการปฏิบัติราซการ 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

คำรับรองในการปฏิบัติราซการเป็นเครื่องมือลมัยใหม่ที่ช่วยให้ผู้บังคับบัญซาในฐานะผู้ที่รับผิดซอน 
สูงสุด และผู้บังคับบัญซาในฐานะเป็นผู้รับผิดซอบการปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจร่วมกันและมีความคาดหวังที่ตรงกัน 
เกี่ยวกับการดำเนินงาน และการปรับปรุงการคำเนินงานให้ดีขึ้น รวมทั้งใข้ประโยซน์ในการจัดสรรงบประมาณ และ 
ติดตามผลการปฏิบัติราฃการว่าบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลในการประเมิน 
ศักยภาพบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งและความเหมาะสมในการมอบหมายความรับผิดขอบรวมทั้งเป็นข้อมูลในการลร้าง 
แรงจูงใจ และจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานที่ระบุไว้ด้วย

การจัดท้าข้อตกลงในการปฏิบัติราซการดังกล่าวนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบรๅขการ 
ตามนัยซองมาตรา ๓/ ๑ แห่งระเบียบบริหารราซการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕  ) และมาตรา ๑๒ แห่งพระราซกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี พ.ศ. ๒๕:๔๖ ขื่งด้องการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม วิธีการบริหาร 
รา'ซการแผ่นดิน'ให้มุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธโดยการ'วางมาตรการ'ไนการกำกับดูแลควบคุมที่เหมาะลม'ไดยอาศัยั'วิธีการจัดท้า 
ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งแสดงถึงภาระความรับผิดซอบต่อผลงาน

ดังนั้นเทศบาลตำบลโนนสูง จึงได้นำข้อตกลงในการปฏิบัติราซการ และคำรับรองในการปฏิบัติ 
ราซการมาใข้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดซอบต่อการปฏิบัติราซการซองหน่วยงานเป็นลํๅคัณ 
๓ .  วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดซอบต่อการปฏิบัติราชการซองหน่วยงานเป็นสำคัญ 
๓.๒ เพื่อลร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราซการ
๓.๓ เพื่อให้แต่ละสำนัก/กองได้ท้าข้อตกลงในการปฏิบัติราซการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
๓.๔ เพื่อเป็นตัวซี้วัดหนึ่งในการปฏิบัติราซการและประเมินผลการปฏิบัติราซการ

4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\0ป๐ก โ5เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา

๓๓



๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดซอบตอํการปฏิบัติราซการและให้บริการประซาซนตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับ 

มอบหมาย และเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราซการ
๔. พื้นที่ดำเนินการ

- ทุกสำนัก /  กอง /  เทศบาลตำบลโนนสูง
๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ ให้แต่ละสำนัก/กอง จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราซการ และเสนอต่อผู้บังคับบัญซา 
๖.๒ ให้แต่ละสำนัก/กองจัดทำคำรับรองในการปฏิบัติราซการ
๖.๓ ให้แต่ละสำนักกองรายงานผลการปฏิบัติราซการตามข้อตกลงและคำรับรองในการปฏิบัติราซการ 

เสนอต่อผู้บังคับบัญซาหรือหัวหน้าผู้ควบคุมดูแล ตามสำคับซั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการตัดสินใจในการประเมินผล 
การปฏิบัติราซการให้กับผู้บังคับบัญซา 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ

- พ.ศ. ๒๔๖๒ -  ๒๔๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ

- ไม่ใข้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ

- ทุกสำนัก /  กอง /  เทศบาลตำบลโนนสูง 
๑๐. คัวชี้ว ัด/ผลลัพธ์

๑๐.๑ องค์กรมีความโปร่งใสในการปฏิบัติราซการ
๑๐.๒ ทุกกอง/สำนัก ได้ทำข้อตกลงหรือคำรับรองในการปฏิบัติราซการและให้บริการประซาซนตาม 

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานรับผิดซอบต่อการปฏิบัติราซการ และให้บริการประซาซนตามหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย
๑๐.๔ ผู้ปฏิบัติราซการได้ทำรายงานการปฏิบัติราซการตามข้อตกลงและคำรับรองในการปฏิบัติ 

ราซการเสนอต่อผู้บังคับบัญซาเพื่อใข้สำหรับประเมินศวามดีความซอบในการปฏิบัติราซการของหน่วยงาน

๓ ๔แผนปฏิบ้ตการปัองกันการทุจริต ^ (ะ*!๐ก ?1ลก ) พ.ศ. ๒๕'๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา



มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่าย 
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม

มีจำนวนโครงการทั้งหมด - โครงการ 
มีจำนวนกิจกรรมทั้งหมด ๑ กิจกรรม 
มีจำนวนมาตรการทั้งหมด ๒ มาตรการ 

๑.๑.๒ (๑) กิจกรรมเสียงธรรมนำทาง
๑.๑.๒ (๒) มาตรการประกาศเจตจำนงของผู้บริหารท้องถิ่นในการปฏิบัติราชการในหน่วยงาน
๑.๑.๒ (๓) มาตรการประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

๓๕แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\0ป๐ก ?{3ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชลีมา



มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราซการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราขการการเมืองฝ่าย 
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑ . ๑ .๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม

ลำดับที่ ๑ . ๑ .๒ (๑) กิจกรรมเสียงธรรมนำทาง*"•-̂ -   ■-........... .V-•̂ แ^.- - —  — —̂- — -— -—  ----------- เฒฒ^ ■ ฒ8

๑. ชื่อโครงการกิจกรรมเสียงธรรมนำทาง 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

การใขัชีวิตในการทำงานให้มืความสุขและประสบความสำเร็จนั้นถือเป็นเรื่องที่ทุกคนแสวงหา หากแต่ 
สภาวะสังคม ณ ป็จจุบันเป็นสังคมของการแข่งขันจิงทำให้มืการแข่งขันเพื่อประสบความสำเร็จทางสังคม เข่น ชื่อเสียง 
เกียรติยศ ค่าตอบแทน ๆลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน หาใข่ความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงไม่ หากเรานำหลักธรรม 
คำสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใข้ในชีวิตประจำวัน และใขัสตินึญญาในการทำงานจะทำให้พบความสุขในการทำงาน 
และประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานอย่างแท้จริง และยั่งยืน

เทศบาลตำบลโนนสูง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำงาน โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องนำทางในการ 
ทำงาน ทำ'ให้มีสติ มีคุณธรรมรู้ผิดขอบซั่วดี เกิดสามัญสำนึกที่ดีในการทำงาน ประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรมอันดี 
งาม ก่อให้เกิดความสุขในการทำงานในองค์กรร่วมกัน มีสามัญสำนึกในการบริการประขาขน มีความรับผิดขอบตาม 
หน้าที่ จึงได้จัดกิจกรรมเสียงธรรมนำทางขึ้น ด้วยการประขาสัมพันธ์เสียงธรรมผ่านระบบเสียงตามสายของเทศบาล 
ตำบลโนนสูงในช่วงเข้าก่อนเริ่มทำงานของทุกวันในเวลาราขการ 
๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อให้พนักงานเทศบาลตำบลโนนสูงทั้งข้าราขการฝ่ายการเมือง ข้าราขการฝ่ายสภา ข้าราขการ 
ฝ่ายประจำ และประขาขนทั่วไป สามารถนำหลักธรรมไปปรับใข้ในชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีความสุข 

๓.๒ เพื่อใช้ธรรมะเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
๓.๓ เพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\0ป๐ก กเลก ) พ.ศ. ๒๕'๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา

๓๖



๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ผู้บริหารฝ่ายการเมือง /ผู้บริหารฝ่ายประจำ
- พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือผู้เกี่ยวข้อง และประซาซนทั่วใป 

๔. พื้นที่ดำเนินการ
- เทศบาลตำบลโนนสูง(จุดกระจายเสียงในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง)

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ ประขาสัมพันธ์สื่อธรรมะผ่านระบบเสียงตามสายของเทศบาลตำบลโนนสูงในซ่วงเข้าของทุกวัน 

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. -  ๐๘.๓๐ น. เป็นประจำทุกวัน
๖.๒ จัดให้มืผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำทางต่อเนื่องทุกวันในวันเวลาราซการ 
๖.๔ รายงานผลการตำเนินกิจกรรมให้ผู้บริหารทราบ

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
- พ.ศ. ๒๔๖๒ -  ๒๔๖๔ 

๘. งบประมาณดำเนินการ
- ไมใข้งบประมาณ

๙. ผู้รับผิดซอบ
- กองวิซาการและแผนงาน /  เทศบาลตำบลโนนสูง 

๑๐. ตัวขี้'รัด/ผลลัพธ์
ผู้บริหาร สมาซิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาล และประซาซนท่ัวไปท่ี 

ได้ยินได้ฟ้ง มืความเข้าใจธรรมะ และสามารถนำหลักธรรม สมาธิ ป้ญญ'า ไปเป็นแนวทางในการดำเนินซีวิตประจำวัน 
เสริมสร้างคุณภาพ1ชีวิต และการทำงานให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
นำหลักธรรมมาปรับใข้ในองค์กรของตนได้ มืจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดซอบ อย่างเป็น 
ธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นที่ตั้ง มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้อ่ืน มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราซการ 
สามารถป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กรได้

๓๗แผนปฎิบ้ตการป้องกันการทุจริต ( / ^ *๒ก ? เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราฃสิมา



๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย'ยริหาร ข้าราฃการการเมืองฝ่าย 
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑ . ๑ . ๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1; ' :" :  บุ:;;;,,;;1;.

ลำดับที่ ๑ .๑.๒ (๒) มาตรการประกาศเจตจำนงของผู้บริหารท้องถิ่นในการปฏิบัติราฃการในหน่วยงาน

๑ .  ซื่อโครงการ มาตรการประกาศเจตจำนงของผู้บริหารท้องถิ่นในการปฏิบัติราชการในหน่วยงาน 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

ยุทธศาสตร์ซาติว่าด้วยการฟ้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -  ๒๕๖๔ ) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อด้านการทุจริตในยุทธศาสตร์นี้ ต้องการให้การบริหารราขการ 
แผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตและประพฤติมิขอบ 
โดยยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐและรัฐบาลมีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื่องการต่อด้านการทุจริตไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

เทศบาลตำบลโนนสูงในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซาติ 
ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใฃในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีภายใน 
องค์กร และเพื่อให้การปฏิบัติราขการเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสูง จึง 
ได้ประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติราชการในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในองค์กรทุกส่วนได้ตระหนักในหน้าที่ของตนใน 
การปฏิบัติราชการเพื่อส่วนรวม เพื่อท้องถิ่น และประเทศชาติเป็นสำคัญ โดยเจตจำนงที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศไป 
นี้ถือเป็นนโยบายที่สำคัญของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลโนนสูงจะต้องถือปฏิบัติร่วมกันทุกคน 
๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อให้การบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ 
ประขาขน ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม

๓.๒ เพื่อปลูกฝืงค่านิยม ทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใข้ในการดำเนินชีวิต

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

แผนปฏิบัติการป็องกันการทุจริต (/\0*1๐ก ? เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราซสิมา

๓๘



๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ผู้บริหารฝ่ายการเมือง /ผู้บริหารฝ่ายประจำ
- พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือผู้เกี่ยวข้อง และประขาซนทั่วใป 

๔. พื้นที่ดำเนินการ
- เทศบาลตำบลโนนสูง

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาล

๖.๒ ประขุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

๖.๓ จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

๖.๔ ประขุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

๖.๔ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

๖.๖ ประกาศใข้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

๖.๗ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

๖.๘ รายงานผลการดำเนินงาน

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
- พ.ศ. ๒๔๖๒ -  ๒๔๖๔ 

๘. งบประมาณดำเนินการ
- ไมใข้งบประมาณ

๙. ผู้รับผิดขอบ
- กองวิขาการและแผนงาน /  เทศบาลตำบลโนนสูง 

๑๐. ตัวขี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
๑๐.๒ มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อลาธารณะขน 

อย่างน้อย ๑ คร้ัง

๓๙แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (^๙ ๒ ก I3เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสิมา



๑๐.๓ มีแผนปฏิบัติการปีองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 
จำนวน ๑ ฉบับ

๑๐.๔ การบริหารราซการของเทศบาลตำบลโนนสูงมีความโปร่งใส สามารถปีองกันการทุจริต 
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

- ลดข้อร้องเรียนการตำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสูง

๔ ๐

แผนปฏิบัติการฟ้องกันการทุจริต ป๐ก ?๒ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราขการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราฃการการเมืองฝ่ายสภา 
ท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
ลำดับที่ ๑ .๑ .๒ (๓) มาตรการประกาศใข้ประมวลจริยธรรม ของข้าราซการ พนักงานและลูกจ้าง 
ขององค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โ/:โง่. .......... .—-   - . - I — I   — -I .......... ........ .. ...- .- ...... .........  :ฒ ข ุ̂ ' ' -

๑ .  ซื่อโครงการมาตรการประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราขการพนักงานและลูกจ้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องกิน (ก.ถ.) ใต้กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมของ 

ข้าราขการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งไต้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาขิกสภาท้องถิ่น และประขาขนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใข้เป็นมาตรฐาน 
กลางทางคุณธรรมและจริยธรรมกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้ข้าราขการและพนักงานลูกจ้างประจำ และ 
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใข้ยีดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลโนนสูงไต้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรใน 
องค์กร เพื่อให้ตระหนักร้ถืงการสร้างจิตสำนึก ให้มืคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
รวมทั้งไต้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม ด้วยการมืจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้มาใข้บริการและประขาขนเพื่อไห้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฃององค์กรอย่าง 
เป็นรูปธรรมและยั่งยืน จึงไต้จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ 
พนักงานจ้างเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติให้ข้าราขการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
โดยทั่วไปยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติปฏิบัติงานต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
๓.๒ เพื่อปลูกฝิงและพัฒนาแนวคิดของการเป็นองค์กรของรัฐที่มืคุณธรรม จริยธรรม

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
รายละเอืยด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๔ ๑

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( / ป อ ก  โ5เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราฃสิมา



๓.๓ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้ตระหนักถึงบทบาทได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองตาม 
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓ .๔ เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนสูง สามารถนำ 
ความรู้ที่ได้รับไปใข้ในการปฏิบัติงานและดำรงตนอย่างมีความสุขทั้งในครอบครัวและองค์กร

๓ .๔ เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน และเป็นการบีองกันการทุจริตที่เกิดขึ้น
ในองค์กร
๔. เบีาหมาย/ผลผลิต

- พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนสูง
- พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือผู้เกี่ยวข้อง 

๔. พื้นที่ดำเนินการ
- เทศบาลตำบลโนนสูง

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ ประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล

ตำบลโนนสูง
๖.๒ แจกเล่มประกาศประมวลจริยธรรม สำหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

ของเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ

- พ.ศ. ๒๔๖๒ -  ๒๔๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ

- ไมใข้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดขอบ

- สำนักปลัด /  เทศบาลตำบลโนนสูง 
๑๐. ตัวขึ้วัด/ผลลัพธ์

๑๐.๑ ประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาล
ตำบลโนนสูง

๑๐.๒ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทุกคนได้อ่านประกาศประมวลจริยธรรม 
และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เกิดผลดีต่อองค์กรและประเทศขาติ

๑๐.๓ พนักงานในองค์กรมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน และไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นในองค์กร

๔๒แผนปฏิบัติการปัองกันการทุจริต (/ป:ป๐ก ศเลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราฃสิมา



๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้ารา6ชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราฃการการเมืองฝ่าย 

สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑ . ๑ . ๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทำการอับเมินการขัดกันแห่งผลประโยขนัหรือการมีผลประโยขมีท้นซ้อน
มีจำนวนโครงการทั้งหมด - โครงการ 
มีจำนวนกิจกรรมทั้งหมด ๒ กิจกรรม 
มีจำนวนมาตรการทั้งหมด - มาตรการ

๑.๑.๓ (๑) กิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงาน ผู้บริหาร สมาขิกสภาเทศบาล ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการ,ปีองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓ ภายใต้โครงการ อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประขาซน 

๑ . ๑ . ๓ (๒)กิจกรรมจัดทำคู่มีอและให้ความรู้เรื่องผลประโยฃน์ทับซ้อน

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\๗ 0 ก กเลก ) พ.ค. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสีมา

๔๓



มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราฃการการเมืองฝ่าย‘บริหาร ข้าราซการการเมืองฝ่าย 
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยขน์หรึอการมื 
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ลำดับที่ ๑ .๑.๓ (๑) กิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงาน ผู้บริหาร สมาขิกสภาเทศบาล ตามกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการฟ้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๙๒ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๙๔๔ 
มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓ ภายใต้โครงการ อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประขาขน

๑ . ขื่อโครงการ กิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงาน ผู้บริหาร สมาขิกสภาเทศบาล ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า 
ด้วยการนึองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๙๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๙๔๔ มาตรา ๑๐๐ และ 
มาตรา ๑๐๓ ภายใต้โครงการ อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประขาขน 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

ตามพระราขบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการฟ้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๙๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๙๔๔ เพื่อเป็นการฟ้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานของยุทธศาสตร์ 
ฃาติ ด้านการฟ้องกันการทุจริตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนของสังคมไทย 
ที่จะต้องร่วมมือกันในการฟ้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลโนนสูงได้เล็งเห็นความสำคัญของการฟ้องกันการทุจริต โดย 
ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรทุกภาคส่วนได้มืความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและข้อห้ามต่าง  ๆ ที่มิให้เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐดำเนินการ หรือการรับทรัพย์สิน หรือประโยขน์อื่นใดจากบุคคลนอกจากทรัพย์สินหรือประโยขน์อันควรได้ตาม 
กฎหมาย หรือแม้กระทั่งการสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อของหน่วยงานภาครัฐ

ดังนั้น เพ ื่อให ้บ ุคลากรในองค์กรทุกภาคส่วนซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาข ิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทุกคนได้มืความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการฟ้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๙๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๙๔๔ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓ จึง 
ได้บรรจุกิจกรรมให้ความรู้ตามมาตราดังกล่าวข้างด้นไว้ในโครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องด้นแก่ประขาขน

๔๔

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\(ะปอก ? เอก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราฃสิมา



๓. วัตถุประสงค์
๓ .๑ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรทุกภาคสวนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง,ของผลบิธะโย8ขน์หั'ยข้อน และ 

การขัดกันแห่งผลประโยขน์
๓ .๒ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกันกฎหมายประกอนรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการฟ้องกันและปรานปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๐๐ และ 
มาตรา ๑๐๓

๓.๓เพื่อฟ้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กร 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

๔.๑ ผู้นริหาร สมาขิกสภาเทศนาล พนักงานเทศนาล พนักงานจ้างของเทศบาลได้เข้าร่วมกิจกรรมให้ 
ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรทุกภาคส่วนตามมาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓

๔.๒ บุคลากรในองค์กรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในข้อระเนียน กฎหมาย และร่วมกันป้องกันการ
ทุจริต

๕. พื้นที่ดำเนินการ
- เทศบาลต0านลโนนสูง

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกภาคส่วนตาม มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมาย 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรานปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้!ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๔

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
- พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดำเนินการ
- ๕๐,๐๐๐ นาท (ห้าหมื่นนาท )
เบิกจ่ายจากโครงการอนรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประขาขน

๙. ผู้รันผิดขอน
- กองวิขาการและแผนงาน /  เทศบาลตำบลโนนสูง

๔๕แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\๗ ๐ ก กเลก) พ.ศ. ๒๕•๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสิมา



แห่งผลประโยชน์
๑๐.๒ บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๙๒ แก้ไชเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓
๑๐.๓ บุคลากรในองค์กรทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดชื้นในองค์กร

๑๐. ตัวขี้ว ัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ บุคลากรในองค์กรทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทันซ้อน และการขัดกัน

๔๖แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/*๕ป๐ก กเลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราฃสิมา



มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการ1'มืองฝ่าย,ยริหาร ข้าราขการการเมืองฝ่าย 
สภาท้องถิ่น และฝายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑ . ๑ . ๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี 

ผลประโยชน์ทับฃ้อน
ลำดับที่ ๑ .๑ .๓ (๒) กิจกรรมจัดทำคู่มือและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทั,

^ ----------------------------- -
๑ . ชื่อโครงการ กิจกรรมจัดทำคู่มือและให้ความรู้เร่ืองผลประโยชน์ทับช้อน 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

ผลประโยชน์ทับช้อนหรือความชัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับช้อนส่วนตัวและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ขัดแย้งกัน หมายถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัวหรือ 
พวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรม และเป็นความผิดขั้นแรกที่จะนำไปสู่การทุจริต เพ่ือฟ้องกันไม่ให้ 
เกิดผลประโยชน์ทับช้อนในการบริหารงานในหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ชองรัฐต้องมีความรู้ความเข้าใจ และร่วมกัน 
ฟ้องกันไมให้เกิดข้ึน

เทศบาลตำบลโนนสูงไต้เล็งเห็นความสำคัญในการฟ้องกันการทุจริต จึงไต้จัดทำคู่การบริหารจัดการ 
เพ่ือฟ้องกันผลประโยชน์ทับช้อน ซึ่งใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในคู่มือการบริหารจัดการ เพ่ือ 
ฟ้องกันผลประโยชน์ทับช้อน ซึ่งใช้เป็นคู่มือปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในคู่มือจะนำเสนอหลักการ แนวคิด 
กรณีตัวอย่าง พร้อมข้อสรุปแนวทางนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับช้อนเพื่อลดฟ้ญหาการทุจริตการ 
ประพฤติมิขอบให้หมดไปในท่ีสุด

คู่มือเล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้บรืหาร ข ้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงทุกคน 
รวมทั้งผู้ที่สนใจคิกษาแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อฟ้องกันผลประโยชน์ทับช้อนในการบริหาร และเพื่อการ 
ปฏิบัติงานที่มืประสิทธิภาพฟ้องกันการทุจริตมิให้เกิดขึ้นในองค์กรต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์

๓ .๑ เพื่อเป็นคู่มือในการคิกษาเริยนรู้และปฏิบัติงาน
๓.๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดมั่นในจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ

๔๗แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\0ป๐ก กเลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา



และมาตรา๑๐๓
๓.๔ เพื่อฟ้องกันการทุจริตในองค์กร 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
- พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซองเทศบาลตำบลโนนสูง 

๕ . พื้นที่ดำเนินการ
- เทศบาลตำบลโนนสูง

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ จัดประซุมหารือเรื่องจัดทำคู่มีอปฏิบัติงานเรื่องผลประโยซนัทับซ้อน ประฃุมผู้บริหาร/หัวหน้า

ส่วน)
๖.๒ ขออนุมัติผู้บริหารจัดทำคู่มีอ 
๖.๓ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัลดุ 
๖.๔ เผยแพร่คู่มือให้กับบุคลากรในองค์กร และบุคลากรภายนอกที่สนใจ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
- พ.ศ. ๒๔๖๒ -  ๒๔๖๔ 

๘. งบประมาณดำเนินการ
- ๑๐,๐๐๐ บาท (หนื่งหมื่นบาท )
เบิกจ่ายจากโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก'ประซาซน

๙. ผู้รับผิดฃอบ
- กองวิซาการและแผนงาน /  เทศบาลตำบลโนนสูง

๓ .๓ เพื่อเปีดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรม สี่วนร่วมในการพัฒนา และปรับปรุงนโยบายและ

กระบวนการในการจัดการผลประโยซน์ทับซ้อน
๓ .๔ เพื่อเผยแพร่ความรู้แอ-พพลิเคขัน กฎหมายลำนักงาน ป.ป.ซ. มาตรา ๑๐๐

๔๘แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( /\๗ ๐ก I3เลก ) พ.ศ. ๒๕'๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราฃสิมา



แห่งผลประโยขน์
๑๐.๒ บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการฟ้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต พ.ค. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๔๔๔ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓
๑๐.๓ บุคลากรในองค์กรทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟ้องกันการทุจริตที่จะเกิดขี้นในองค์กร

๑๐. ตัวขี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ บุคลากรในองค์กรทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยขน์ฟ้ปซ้อน และการขัดกัน

๔๙แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\๗ 0ก ลก ) พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสิมา



๑ .๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประขาขนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

๑.๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต

มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ 
มีจำนวนกิจกรรมทั้งหมด ๑ กิจกรรม 
มีจำนวนมาตรการทั้งหมด - มาตรการ 

๑ .๒.๑ (๑) โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นแก่ประขาขน 
๑ .๒.๒ (๒) กิจกรรมประขาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสูง

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

๕๐แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/'ป:ป๐ก ?๒ก ) พ.ศ. ๒๕'๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสืมา



ส่วนท่ี ๓

รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑ . ๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประขาขนทุกภาคส่วน 
๑.๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ลำดับที่ ๑ .๒.๑ (๑ )โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นแก่ประซาขน

๑ .  ขื่อโครงการ โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นแก่ประซาซน 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

ปัจจุบันสังคมของประเทศกำลังเผซิญกับภาวะวิกกฤติแทบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ซึ่งเป็นดัวซี้วัดที่ซัดเจนไม่ว่าจะเป็นข่าวผ่านลื่อมวลซน หรือแม้แต่ผลการวิจัยจำนวนมากโดยเฉพาะปัญหา 
สังคมที่เกิดกับเด็กและเยาวฃน แม้แต่สตรีหรือผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปัญหาของคนในสังคมที่ต้องตระหนัก และร่วมกันแก้ไข 
ปัญหา หรือแม้แต่ปัญหาการทุจริตคอร์รัปซันที่เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมนับวันปัญหาของสังคมไทยจะทวีความ 
รุนแรงขึ้นเรื่อย  ๆ ในทุก  ๆ ด้าน จึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา หากปิญหาไม่ไต้รับการดูแล 
และแก้ไขอย่างจริงจัง จะเป็นอุปสรรคซัดขวางการพัฒนาด้านอื่น  ๆ ของประเทศตามมา ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ 
ด้านการเมือง แม้ว่าประเทศจะมืกลไกเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประขาซน และกฎหมายมากมายที่ 
บังคับใข้ แต่การบังคับไซ้กฎหมายยังเป ็นไปอย่างเขื่องข้าไม่ท ันการ ประกอบกับการแก้ไขปิญหาทีละด้านของ 
หน่วยงานที่รับผิดขอบในปิจจุบัน ยิงจะไม่สามารถแก้ปิญหาของประเทศได้อย่างเป็นธรรม

จากปิญหาดังกล่าวกองวิขาการและแผนงานเทศบาลตำบลโนนสูง จึงมืความคิดที่จะจัดอบรมให้ 
ความรู้เร ื่องกฎหมายที่ประขาซนควรรู้ โดยมืเปัาหมายต้องการให้ประซาขาได้เรียนรู้ในเรื่องสิทธิ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีอันดีงามของไทย และความรับผิดขอบในกรณีต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดทางด้านร่างกาย , เพศ ,เสรีภาพ 
,ขื่อเสียง หรือต่อทรัพย์สินของผู้อื่น ตลอดจนมุ่งหมายให้ประขาขนในเขตเทศบาล ทุกกลุ่ม , ทุกกลุ่ม , ทุกเพศ , ทุก 
วัย ดำเนินซีวิตประจำวันด้วยการมืจิตลำนึกรับผิดขอบขั่วดี ประพฤติปฏิบัติตนในกรอบวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อป๋อง 
ปรามไม่ให้มืพฤติกรรมเสี่ยงต่อการประทำผิด หรือประพฤติตนไม่สมควรโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และรู้จักหลีกเลี่ยงไม่ 
กระทำผิดกฎหมายอันสอดคล้องต่อการพัฒนา การสร้างขุมขนเข้มแข็งและเป็นสุข ตามแนวทางการพัฒนาส่งเสริม 
คุณธรรมและจริยธรรมของ
ประขาขนในขุมขน เทศบาลตำบลโนนสูง และข่วยกันดูแลแก้ไขปิญหาในขุมขน ไม่ให้เกิดปัญหาและความรุนแรงข้ึนในสังคม ขุมขน 
อันเป็นการส่งเสริมค่านิยมในการต'อด้านการทุจริตและการกระทำท่ีผิดกฎหมายต่อไป

มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการVIจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\0ป๐ก ?๒ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสืมา ๕ ๑



๓. วัตถุประสงค์
๓ .๑ เพื่อเป็นคู่มือในการศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติงาน
๓.๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดมั่นในจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องคำนึงถึงประโยฃน์

สาธารณะ
๓ .๓ เพื่อเปีดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมืส่วนร่วมในการพัฒนา และปรับปรุงนโยบายและ 

กระบวนการในการจัดการผลประโยซนึทับซ้อน
๓ .๔ เพื่อเผยแพร่ความรู้แอ,พพลิเค1ขัน กฎหมายสำนักงาน ป.ป.ข. มาตรา ๑๐๐

และมาตรา๑๐๓
๓ .๔ เพื่อฟ้องกันการทุจริตในองค์กร 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ประขาขนในเขตเทศบาลโนนสูง 

๔. พื้นที่ดำเนินการ
- สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร 
๖.๒ ดำเนินการตามโครงการ

- จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่ประขาขนควรรู้ในขีวิตประจำวัน 
๖.๓ ติดตามประเมินผลโครงการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
- พ.ศ. ๒๔๖๒ -  ๒๔๖๔

๔๒แผน'ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (^ ๗ ๐ ก ? เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราฃสิมา



๘. งบประมาณดำเนินการ
- ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาท )
เบิกจ่ายจากโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประขาซน

๙. ผู้รับผิดขอบ
- กองวิขาการและแผนงาน /  เทศบาลตำบลโนนสูง 

๑๐. ตัวขี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประขาซนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องด้น และนำมาใข้ในขีวิตประจำวันได้ 
๑๐.๒ เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกำหมายที่ประขาซนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูงควรรู้ซึ่งจะทำ 

ให้ประซาขนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายขั้นพื้นฐาน และทราบถึงสิทธิหน้าที่ของตน
ตามกฎหมายรวมทั้งรู้จักฟ้องกันตนเองและผู้อื่นไม่ให้มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิด 

๑๐.๓ เป็นการเสริมสร้างค่านิยมต่อด้านการทุจริตไมให้เกิดขึ้นในสังคม 
๑๐.๔ ทำให้ประซาขนได้รู้กฎหมายและร่วมสอดส่องดูแลขุมขนไม่ให้เกิดฟ้ญหา

(๕๓แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\0ป๐ก เ^ลก ) พ.ค. ๒๕ไอ๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสิมา



รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑ .๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประขาขนทุกภาคส่วน

๑.๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ลำดับที่ ๑ .๒.๑ (๒) กิจกรรมประขาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสูง

8 ฒ ฒ ฒ 1 8 —  —   -------- — — ---------- ----------- -— .— !'.โ. โ.::ใ.1: 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

๑ .  ขื่อโครงการ กิจกรรมประซาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสูง 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

เพี่อประขาสัมพันธ์การดำเนินงานต่าง  ๆ ของเทศบาลตำบลโนนสูงให้ประขาขนได้รับทราบโดยผ่านสื่อ 
ประขาสัมพันธ์ต่าง  ๆ เซ่นประซาสัมพันธ์ผ่านจดหมายข่าว วารสารเทศบาล ปฏิทินเพี่อการประขาสัมพันธ์ แผ่นพับ 
ป้าย บอร์ดประขาสัมพันธ์ ระบบเสียงตามลายของเทศบาลหรือการประขาสัมพันธ์ผ่านรถประซาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และ 
เว็บไซต์ของเทศบาล ซึ่งจะทำให้ประซาขนได้รับข้อมูลซ่าวสารของเทศบาลอันเป็นซ่องทางที่หลากหลายในการรับทราบ 
ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงาน อันเป็นการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของเทศบาล 
ตำบลโนนสูงแก่ประขาขนในพ้ืนที่เป็นสำคัญ
และนอกจากนี้เป็นการเปีดโอกาสให้ประขาซนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงานของเทศบาลตำบลโนนสูง 
ต่อไป
๓ .  วัตถุประสงค์

๓ .๑ เพี่อให้ประขาขนได้รับทราบผลการดำเนินงานของเทศบาล 
๓.๒ เพี่อประซาสัมพันธ์งานโครงการต่าง  ๆให้ประขาซนได้รับทราบ 
๓.๓ เพี่อให้ประขาซนได้รับทราบข้อมูลซ่าวสารผ่านสื่อต่าง  ๆ ในทุกซ่องทาง 
๓ . ๔ เพี่อให้ประขาซนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของเทศบาลร่วมกันอันเป็นซ่องทาง 

หนึ่งในการแก้ป้ญหาและการป้องกันการทุจริตร่วมกัน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\๗๐ก ?เ3ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสิมา ๕ ๔



๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
- พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง 

๔. พื้นที่ดำเนินการ
- เทศบาลตำบลโนนสูง

๖. วิธีดำเนินการ
- ประซาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลผ่านซ่องทางต่าง  ๆ ให้ทั่วถึง เซ่น กิจกรรมเผยแพร่ 

ประซาสัมพันธ์งานต่าง  ๆ ผ่านทางจดหมายข่าว วารสารเทศบาล ปฏิทินเพื่อการประขาสัมพันธ์
แผ่นพับ ป้าย บอร์ดประขาสัมพันธ์ ระบบเสียงตามสายของเทศบาลหรือการประขาสัมพันธ์ผ่านรถประขาสัมพันธ์ 
เคล่ือนท่ี และเว็บไซต์ของเทศบาล 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ

- พ.ศ. ๒๔๖๒ -  ๒๔๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ

- ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาท)
(หมวดค่าใข้สอย ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ)

๙. ผู้รับผิดขอบ
- กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลโนนสูง 

๑๐. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ์
- สามารถประซาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสูงผ่านซ่องทางต่าง  ๆ ได้อย่างทั่วถึง 

เซ่น กิจกรรมเผยแพร่ประขาสัมพันธ์งานต่าง  ๆ ผ่านทางจดหมายข่าว วารสารเทศบาล ปฏิทินเพื่อการประซาสัมพันธ์ 
แผ่นพับ ป้าย บอร์ดประขาสัมพันธ์ ระบบเสียงตามสายของเทศบาลหรือการประซาสัมพันธ์ผ่านรถประขาสัมพันธ์ 
เคลื่อนที่ และเว็บไซต์ของเทศบาล อันเป็นการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของเทศบาล 
ตำบลโนนสูงแก่ประขาซนในพ้ืนที่ และนอกจากนี้เป็นการเป็ดโอกาสให้ประขาซนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการ 
ทำงานของเทศบาลตำบลโนนสูงทำให้ประขาซนเข้าถึงข้อมูลซ่าวสารโดยมีทางเลือกหลายทางและร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน 
การทำงาน สอดส่อง ดูแล อันเป็นการป้องกันการทุจริตทางอ้อมหรือเสริมสร้างค่านิยมในการปกป้องรักษาผลประโยซน์ 
ส่วนรวมร่วมกันโดยไม่น่ึงเฉย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( ^ ป•วก คเลก ) พ.ศ. ๒๕•๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราฃสิมา

๕๕



มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

๑ . ๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประขาขนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

๑ . ๒.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาผลประโยขนัสาธารณะ

มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๒ โครงการ 
มีจำนวนกิจกรรมทั้งหมด - กิจกรรม 
มีจำนวนมาตรการทั้งหมด - มาตรการ

๑ .๒.๒ (๑) โครงการแกอบรมคณะกรรมการขุมซน กลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษาขุมขน และศึกษาดูงาน 
๑.๒.๒ (๒) โครงการประซาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลโนนสูง

๕๖แผนปฏิบัติการปีองกันการทุจริต (/\(ะป๐ก ?เ3ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสิมา



มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑ . ๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประขาขนทุกภาคส่วน
๑ . ๒.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยขน่สาธารณะ

8 ลำดับที่ ๑ .๒.๒ (๑) โครงการแกอบรมคณะกรรมการขมขน กลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษาขมขน และศึกษาดงาน
— —  - — ...........™   — 1 —  ~ 1 — —  .......— — บ้—  ----------------- -----

๑ .  ขื่อโครงการ โครงการแกอบรมคณะกรรมการขุมขน กลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษาขุมขน และศึกษาดูงาน 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

เทศบาลตำบลโนนสูง เบ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีภาระและอำนาจหน้าท่ีในการพัฒนาขุมชน ส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของประซาขนในการพัฒนาท้องถ่ินตลอดจนให้ประขาขนได้รับการศึกษาอบรมตามพระราขบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ 
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราขบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๓) 
พ.ศ. ๒๕๕อ เพราะถือว'าการพัฒนาขุมขน พัฒนาตำบล พัฒนาท้องถ่ิน และการให้ความรู้โดยการจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาให้กับบุคลากร 
ของผู้น่าท้องถ่ิน ผู้น่าขุมซนเป็นเร่ืองท่ีหน่วยงานท้องถ่ินให้ความสำคัญอย่างย่ิง เพราะการอบรมให้ความรู้เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะน่ามา 
ปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร การพัฒนาขุมซนให้เข้มแข็งได้นั้นต้องอาศัยผู้น่าเป็นหลัก เพราะว่าการเป็นผู้น่าเป็น 
คุณสมบัติท่ีทุกคนสามารถเบ้นได้ท้ังน้ีฃ้ึนอยู่กับความสามารถของแต่ละคนในการเรึยนรู้และพัฒนาเพ่ิอดึงเอาศักยภาพภาวะผู้น0าที่มีอยู่ 
ในตัวออกมาใช้ ผู้น่าไม่จำเป็นต้องเก่งงานเป็นเลิศหากแต่สามารถซักจูงใจผู้อ่ืนให้เห็นคล้อยตามด้วยความยินดีให้ความร่วมมือห่รือร่วม 
ทำงานการเสริมสร้างภาวะผู้น0าขุมฃน ดีอการทำให้ผู้น0าขุมฃนมีภาวะผู้น่าเพ่ิมข้ึนหรื อท0าให้ผู้'นำชุมขนมี การปรับปรุงความสามารถใน 
การทำหน้าท่ีหรือเข้าไปมีบทบาทให้กับขุมซนได้ดีข้ึน ซ่ึงสามารถทำได้โดยการพัฒนาในด้านต่าง  ๆ เซ่นการพัฒนาบุคลิกภาพ การ 
ติดต่อส่ือสาร ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้น่าขุมขน ตังน้ัน ผู้น่าขุมขน จึงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 
และมีความสามารถในการกระตุ้นให้ขาวขุมซนในท้องถ่ินได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีทักษะ มีวุฒิภาวะในการเป็น 
ผู้น่าสามารถติดต่อส่ือสารท้ังภายในขุมขน และภายนอกขุมซนอย่างดี เพ่ือท่ีจะน่าขุมขนไปสู่ความสำเร็จตามเป๋าหมายได้ต้ังไว้ ขณะเด๋ียว 
กันก็ต้องทำให้ประขาขนในขุมขนเกิดความพึงพอใจในงานท่ีเขาทำด้วย

เทศบาลตำบลโนนสูง ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้น่าขุมขนให้มีความรู้ และ 
ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ เพ่ือส่วนรวม สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดข้ึนภายในขุมขนจึงได้ 
จัดทำโครงการแกอบรมคณะกรรมการขุมขน กลุ่มแม่บ้าน ท่ีปรึกษาขุมซน และศึกษาดูงานข้ึน

๕๗
แผนปฏิบัติการฟ้องกับการทุจริต (/เ๗ ๐ ก ? เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราฃสิมา



๓ . วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ซุมซนมีผู้นำที่มีความรู้ ความลามารถในการบริหารจัดการชุม6ซน 
๓.๒ เพ่ือให้ชุมซนมีผู้นำท่ีมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
๓ . ๓ เพ่ือให้ชุมซนมีผู้นำชุมซนมีแนวทางในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ และ 

ความเข้มแซ็งของชุมซน
๓.๔ เพื่อให้ผู้นำชุมซนรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะตัวแทนซองชุมขนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับ 

เทศบาลในการพัฒนาชุมซนท้องถิ่นและเป็นตัวแทนซองประซาซนในเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน 
ในการตรวจสอบการทำงานของเทศบาลร่วมกันอันเป็นซ่องทางหนึ่งในการแก้ป้ญหาและดูแลผลประโย6ซนํส่วนรวมให้กับ 
ประซาซนโดยรวม 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

- ผู้นำชุมซนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง เซ่น คณะกรรมการชุมขน กลุ่มแม่บ้าน 
ที่ปรึกษาชุมซน

๔. พื้นที่ดำเนินการ
- เทศบาลตำบลโนนสูงหรือสถานที่ที่ใข้ในการอบรม และสถานที่ศึกษาดูงานนอกเขตพื้นที่

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ เสนอโครงการต่อผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๖.๒ ดำเนินการตามระเบียบ'ว'าด้วยการ‘ฝิกอบรม 
๖.๓ ประสานกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
๖.๔ ดำเนินการตามโครงการที่กำหนด 
๖.๔ ประเมินโครงการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
- พ.ศ. ๒๔๖๒ -  ๒๔๖๔ 

๘. งบประมาณดำเนินการ
- ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาท)

แผนปฎิบ้ดการปัองกับการทุจริต (/เ๗ ๐ก ? เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสิมา



๙. ผู้รับผิดชอบ
- กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนสูง 

๑๐. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ขุมซนมีผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการขุมซน 
๑๐.๒ ขุมซนมีผู้นำที่มีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
๑๐.๓ ผู้นำขุมซนมีแนวทางในการเสริมสร้างความรักสามัคคี ความร่วมมือ และ 

ความเข้มแข็งของขุมซน
๑๐.๔ ผู้นำขุมซนรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะตัวแทนของขุมซนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับ 

เทศบาลในการพัฒนาขุมซนท้องถิ่นและเป็นตัวแทนของประซาซนในเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน 
ในการตรวจสอบการทำงานของเทศบาลร่วมกันอันเป็นซ่องทางหนึ่งในการแก้ไขนึญหาและดูแลผลประใยซนํส่วนรวม 
ให้กับประซาซนโดยรวมอันเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยซน์สาธารณะ

แผนปฏิบ้ติการป้องกับการทุจริต (/เ๙ เอก ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา



รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
๑ . ๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประขาขนทุกภาคส่วน 
๑ . ๒.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยขนัสาธารณะ 
ลำดับที่ ๑ .๒ .๒ (๒) โครงการประขาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี

.  .......... —-.—.— —  ฟ [ , , ■ - ^ บ ั; -— — ----------------.1 ฟ ฒิ เ

๑ .  ขื่อโครงการ โครงการประขาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราขสีมา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นด้วยกันเองให้ขัดเจน รวมถึงการกระจายอำนาจด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ และการจัดเก็บรายได้ เป็น 
นโยบายหลักในการนำไปสู่การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ฉะนั้นเพื่อให้ประขาขนเข้าใจและกระตุ้นให้ประขาขน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการชำระภาษีต่าง  ๆ ร่วมทั้งการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนในกระบวนการต่าง  ๆ ให้เกิด 
ประโยขน์ต่อประขาขน ขุมขนในเขตพ้ืนท่ี และตอบสนองความต้องการของประขาขนในด้านการชำระภาษี จึงเป็นเร่ือง 
จำเป็นอย่างยิงที่จะมีการประซาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลโนนสูง ให้ประขาขนทราบถึงหน้าที่ของตนในการ 
ชำระภาษีในแต่ละปี

กองคลัง สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ได้จัดทำโครงการประขาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ 
เทศบาลตำบลโนนสูงขึ้น เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับรู้ข่องทางในการดำเนินการชำระภาษีต่าง  ๆ และยังส่งผลให้เกิด 
ความเข้าใจอันดีและเต็มใจที่จะชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายในระยะเวลากำหนด

๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประขาซนเกิดความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีมากขึ้น 
๓ . ๒ เพื่อให้ประขาซนเข้ามามีส่วนร่วมในการชำระภาษี 
๓.๓ เพื่อให้ประขาขนได้รับรู้ข่าวสารและระยะเวลาในการชำระภาษี 
๓.๔ เพื่อให้ประขาขนมีทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อเทศบาลตำบลโนนสูง

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการVIจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรํต (/'๔ซ๐ก ? เลก ) พ.ศ. ๒๕กอ๒ -  ๒๕'๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสิมา ๖๐



๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ประซาขนในเขตเทศ1นาลตำบลโนนสูงหรือผู้ที่มีหน้าที่ในการขำระภาษี
- ประขาขน ผู้ประกอบการค้า สถานบริการต่าง  ๆในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง 

๕ . พื้นที่ดำเนินการ
- เทศบาลตำบลโนนสูง

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร
๖.๒ ตำเนินโครงการโดยการติดป้ายประขาสัมพันธีในเขตเทศบาลตำบลโนนสูงเพื่อให้ 

ประขาซนหรือผู้มีหน้าที่ขำระภาษีภายในกำหนดเวลา
๖.๓ ประขาสัมพันธ์การขำระภาษีให้ประขาขนทราบผ่านเสียงตามสายของเทศบาล 
๖.๔ ประขาสัมพันธ์ให้ประขาขนขำระภาษีผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล 
๖ .๕  ดำเนินการตามโครงการที่กำหนด 
๖.๖ ประเมินโครงการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
- พ.ศ. ๒ ๔ ๖ ๒  -  ๒ ๔ ๖ ๔  

๘. งบประมาณดำเนินการ
- ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาท)

๙. ผู้รับผิดขอบ
- กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง 

๑๐. ตัวขี้'รัด/ผลลัพธ์
(5)0.ด ประขาขนไค้รับข่าวสารจากเทศบาลตำบลโนนสูงเป็นป้จจุบัน 
๑๐.๒ ทำให้ประขาขนพร้อมใจมาเสียภาษี และร้ว่าการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของประขาซน 

ทุกคน เพื่อการพัฒนาประเทศให้มั่นคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ซึ่งถือเป็นการข่วยกันรักษาไว้ซึ่งผลประโยซน์ฃองส่วนรวม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\๙1๐ก กเลก ) พ.ศ. ๒๕’๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสีมา

๖๑



ร่วมกัน
๑๐.๓ ประซาฃนใด้รับความสะดวก รวดเร็วในการขอรับบริการ 
๑๐.๔ สามารถลดการค้างชำระภาษี หรือลูกหนี้ภาษีที่มีอยู่จำนวนมาก 
๑ ๐ .๕  ทำให้ประซาซนเกิดทัศนคติที่ดีต่อเทศบาลตำบลโนนสูงมากขึ้น 
๑๐.๖ ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประซาซน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\๗๐ก ? เอก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา



๑ . ๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประขาขนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

๑ . ๒.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ 
มีจำนวนกิจกรรมทั้งหมด - กิจกรรม 
มีจำนวนมาตรการทั้งหมด - มาตรการ

๑ .๒.๓ (๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาขีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเยาวขน ประขาขน 
และผู้สูงอายุ

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

๖๓

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\0ป0ก เ^ลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ส่วนท่ี ๓

- -  - - '

รายละเอืยด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

๑ . ๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประขาขนทุกภาคส่วน 
๑ . ๒.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบ ัติตามหูสักเศรษฐกิจพอเฟือง 
ลำดับที่ ๑ .๒.๓ (๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาขีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงลำหรับเยาวขน ประซาซน 

และผู้สูงอายุ
.ไ ะ ? ■น ผ ั้   .' .ไ ,. • —  - ; . ; —  .— - -------------------------------- -  ------------------------ --

๑ .  ขื่อโครงการ ) โครงการส่งเสริมอาซีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเยาวซน ประซาซน และผู้สูงอายุ 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

ในสังคมป็จจุบัน ในยุคที่มีค่าครอง'ชีพ ค่านิยมในวัตถุและสิ่งต่างๆ ที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกมี 
มากซ้ีน ค่าใฃ้จ่ายในระดับครัวเรือนก็มากขึ้นเรื่อยๆ การประกอบอาฃีพหลักเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอลำหรับการ 
ใข้จ่ายในครัวเรือนของประซาซน การสร้างอาซีพเสริมหรือการเพิ่มรายได้ให้เพียงพอลำหรับการครองซีพจีงเป็นสิ่ง 
สำคัญ

เทศบาลตำบลโนนสูงได้เล็งเห็นความสำคัญของการใข้ซีวิตแบบพอเพียงโดยได้นำหลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาปรับใซีโดยแนะนำให้ประซาซนในเซตเทศบาลตำบลโนนสูงรู้จักหาอาซีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว โดย 
ส่งเสริมและสนับสนุนในการประกอบอาซีพ โดยการ!!กอาซีพให้กับกลุ่มเยาวซน และขาซน และผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
ตำบลโนนสูงตามความถนัดซองแต่ละกลุ่ม เพื่อการดำเนินซีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงต่อไป

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพ่ือให้ประซาซนมีรายได้เพ่ิมขึ้น
๓.๒ เพื่อให้ประซาซนมีค่าใซ้จ่ายเพียงพอต่อการครองซีพ
๓.๓ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาซีพฃองประซาซนให้ดำเนินซีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๔ เพ่ือให้ประซาซนได้ใซ้เวลาว่างให้เป็นประโยซนํ

๖ ๔
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( / ป ๐ก กเลก) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสิมา



๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ประขาซนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง 

๔. พื้นที่ดำเนินการ
- เทศบาลตำบลโนนสูง

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร
๖.๒ ดำเนินโครงการส่งเลริมอาขีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ลำหรับเยาวขน ประขาขน 

และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง 
๖.๖ ประเมินโครงการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
- พ.ศ. ๒๔๖๒ -  ๒๔๖๔ 

๘. งบประมาณดำเนินการ
- ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาท)

๙. ผู้รับผิดขอบ
- กองสวัลดิการลังคม เทศบาลตำบลโนนสูง 

๑๐. ตัวขี้'วัด/ผลลัพธ์
๑0.(5) ประซาฃนมีรายได้เพิ่มขึ้น
๑๐.๒ ประขาขนมีค่าใข้จ่ายเพียงพอต่อการครองขีพ
๑๐.๓ ได้ส่งเสริมการประกอบอาขีพให้กับประขาขนและสามารถตำเนินฃีวิต

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือ มีงาน มีเงิน มีอาซีพ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๑๐.๔ ทำให้ประขาขนได้เฉพาะกลุ่มเยาวขน และผู้สูงอายุใข้เวลาว่างให้เป็นประโยซน่ด้วย 

การธีเกอาขีพตามความถนัดของแต่ละกลุ่ม

๖๔

แผนปฏิบัติการป้องกับการทุจริต (/\๗!๐ก ) พ.ศ. ๒๕ไอ๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา



๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวฃน

๑.๓.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความขื่อสัตย์สุจริต

มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๒ โครงการ 
มีจำนวนกิจกรรมทั้งหมด - กิจกรรม 
มีจำนวนมาตรการทั้งหมด - มาตรการ 

๑ . ๓ . ๑ (๑) โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ -  เนตรนารี โรงเรียนเทศบาล ๑ ๒ ๓  
๑.๓.๑ (๒) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ ๒ ๓

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (^ (ะ*๒ก ? เลก ) พ.ค. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราฃสิมา ๖๖

— —



มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
รายละเอยด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
๑ . ๓ . ๑  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความขื่อสัตย์สุจริต
ลำดับที่ ๑ .๓.๑ (๑) โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ -  เนตรนารี โรงเรียนเทศบาล ๑ ๒ ๓

^ — , : - - ; - . - . — — — — ----------------------------------------- :   ---------------------- - . — -----------------------------

๑. ขื่อโครงการ โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ -  เนตรนารี โรงเรียนเทศบาล ๑ ๒ ๓  
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

อ้างถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งฃาติ พุทธศักราช ๒๕:๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๔๔ 
หมวดท่ี ๑ มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่ลมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปิญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นไต้อย่างมีความสุข 
ประกอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๔๔๑ กำหนดให้มีการจัดโครงสนร้างของหลักสุต 
รสถานศึกษา ให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขื่งเป็นกิจกรรมที่ไต้จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตน 
ตามศักยภาพ มุ่งเน้นการเรียนรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไต้จัดให้เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ โดยมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนไต้มีส่วนร่วมและสามารถปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นไต้อย่างมี 
ความสุข ทั้งนี้กิจกรรมควรสนองตอบผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจอย่างแท้จริง

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความสำศัญศึอ เป็นการพัฒนาองค์ความร้ให้กับผู้เรียน เกิดการพัฒนาทางต้าน 
ร่างกาย จิตใจ สติป็ญญา อารมณ์ และสังคม โดยแนวทางการจัดกิจกรรมท่ีเป็นการสนองตอบนโยบายในการสร้างคุณลักษณะอันพึง 
ประสงคไห้เยาวชนของขาติเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความข่ือสัตย์สุจริตเป็นท่ีต้ัง มีระเบียบวินัย และการมีสุขภาพร่าง๓ ย 
ที่ดี เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ท่ีส^ม่รณ์ เพ่ือปลูกฝืงและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพ่ือสังคมส่วนร่วม และประเทศชาติ ซ่ึง 
สถานศึกษาจะต้องดำเนินการอย1างมีเป๋าหมายขื่งมีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตร 
สถานศึกษาใต้กำหนดกิจกรรมหลัก๒กิจกรรมศึอ กิจกรรมแนะแนวกับกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ซ่ีงเป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็น 
ผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร ตามกระบวนการศึกษา มีการคิดเป็นข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล มีการวางแผน และป็กปฏิบัติตาม 
แผนเป็นลำดับข้ันตอน ตลอดจนการประเมินและการปรับปรุงการทำงาน โดยเน้นกระบวนการทำงานร่วมกัน เพ่ือสร้างความรักความ 
สามัคคีในหมู่คณะและเพ่ือให้กิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาลูกเสือ- เนตรนารี บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและเป๋าหมายของ 
การศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง จึงไต้จัดทำโครงการน้ีข้ึน

๖๗

แผนปฎิษัติการป็องกันการทุจริต (/\เ:1:10ก ก,13โา ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราฃสิมา



๓.๑ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ผิกความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักข่วยตัวเองรู้จักอยู่ 
และทำงานร่วมกับผู้อื่น

๓.๒ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี รู้จักซ่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ มี 
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีสัจจะต่อตนเองและผู้อื่น นำมาซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่อหน้าที่และ 
ความรับผิดขอบ ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง ปฏิบัติกฎของลูกเสือ

๓.๓ เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงในการเดิน 
ทางไกล และการอยู่ค่าพักแรมฯ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

- จัดกิจกรรมนำลูกเสือ-เนตรนารี เข้าค่ายพักแรมแบบพัก ค้างแรมคืน ๑ คืนหรือกำหนดเวลาตาม
ความเหมาะสม 

๔. พื้นที่ดำเนินการ
-พี้นที่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูงหรือเขตพื้นที่ใกล้เคียง

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร 
๖.๒ วางแผนการทำกิจกรรมตามเนื้อหาหลักสูตร 
๖.๓ จัดเตรียมสถานที่พักแรม 
๖.๔ ดำเนินการตามโครงการ

- นำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เข้าค่ายพักแรมแบบพักค้างแรมคืน ๑ คร้ัง ใข้เวลา ๓ วัน 
๒ คืน หรือตามความเหมาะสม 

๖ .๕  ประเมินผล และสรุปโครงการ รายงานผู้บังคับบัญขา 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ

- พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ

- ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาท)
๙. ผู้รับผิดขอบ

- โรงเรียนเทศบาล ๑ ๒ ๓  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนสูง

๓. วัตถุประสงค์

๖๘

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\0ป๐ก กเลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา



๑๐. ตัวชี้-วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ลูกเสือ-เนตรนารีได้ผิกความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักข่วยตัวเองรู้จัก 

การอยู่ในสังคมและทำงานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา รับผิดขอบต่อหน้าที่ที่ 
ได้รับมอบหมาย

๑๐.๒ ลูกเสือ-เนตรนารีได้บำเพ็ญประโยซน์ซ่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
๑๐.๓ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติมอันแสดง 

ให้เห็นถึงการทำความดีเริ่มจากสัจจะที่ให้ไว้ และปฏิบํตตาม อันเป็นการหล่อหลอมให้เด็กได้มีความซื่อสัตย์สุจริตใน 
จิตใจ และเป็นพื้นฐานในการสร้างเยาวฃนที่ดีต่อไปในอนาคต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\(ะป๐ก ?เ3ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราฃสืมา



รายละเอยด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวฃน 
๑.๓.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
ลำดับที่ ๑ .๓.๑ (๒) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลำหรับนักเรียนโนโรงเรียนเทศบาล ๑ ๒ ๓

๑. ซื่อโครงการ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๑ ๒ ๓  
๒.หสักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

พระราฃบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๖ กล่าวไว้ว่า จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติป็ญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงขีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนไต้อย่างมีความสุข

ป็จจุบันแนวโน้มต้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับตํ่าลง พบว่า 
เนื่องจากมีสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลในขีวิตประจำวันของนักเรียน รวมทั้งขาดความร่วมมือกัน 
ระหว่างบ้าน โรงเรียน และขุมขน ในการปลูกผิงคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่รีบแก้ไขนักเรียนอาจสร้างนิญหาให้ 
ครอบครัว โรงเรียน ขุมขนและสังคมไต้ โดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมต้านวินัย ความรับผิดขอบ ความ 
ซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญกตเวที มีความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟ้อเผื่อแผ่ ความเสียสละเพื่อส่วนรวม การใข้ 
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตน 
จนเป็นกิจนิสัยขีวิตประจำวัน โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งขาติที่เน้นให้ 
ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จึงไต้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมต้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ดี 
ขึ้นตามลำดับ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เพื่อสร้างคุณธรรมนำความรู้ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
ท่ีย่ังยืนสืบไป จึงไต้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (^ ๗ ๐ ก โ5เลก ) พ.ศ. ๒๕ไอ๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา

๗๐

I



๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อปลูกฝืงให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓.๒ เพื่อสร้างความตระหนักและเห็บความสำคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม 
๓.๓ เพื่อพัฒนานักเรียนตั้งแต่ขั้นอนุบาล ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม 

และค่านิยมที่พึงประสงค์ และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด
๓.๔ เพื่อลดป้ญหาสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ท่ีเกิดขึ้นใน 

ครอบครัว โรงเรียนห้องถิ่น และขุมขน
๓ .๔ นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีศึลธรรมนำทาง 

ไปสู่การปฏินัติดีปฏินัติขอบ และค่านิยมที่พึงประสงค์ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและผู้ปกครอง 
และสาปารนำหลักธรรมไปปฏิบัติในขีวิตประจำวันได้ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียนดังนี้
๑) เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน นักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -  ๖ ร้อยละ ๙๐ 
๒) เข้าค่ายอบรม ในโรงเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -  ๓ ร้อยละ ๙๐ 

๔. พื้นที่ดำเนินการ
- โรงเรียนเทศบาล ๑ ๒ ๓  สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ ประขุมครูเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
๖.๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหาร
๖.๓ ออกหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองเพื่อร่วมทำกิจกรรม
๖.๔ ติดต่อประสานงาบกับพระวิทยากร
๖.๕  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประขุมและวางแผน
๖.๖ จัดหา จัดเตรียมเอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ ที่ใข้ในการอบรม
๖.๗ ดำเนินการตามโครงการ
๖.๘ สรุปผลการดำเนินการและประเมินผลโครงการ

๗๑
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\(ะป๐ก ?เ3ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครรา1ซสิมา



๗. ระยะเวลาดำเนินการ
- พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดำเนินการ
- ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาท)

๙. ผู้รับผิดชอบ
- กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนสูง 

๑๐. ตัวชี้-วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีคุณธรรมมีวินัยมีความรับผิดซอบและปฏินัติตามหลักธรรมที่รับผิดขอบ 
๑๐.๒ มีความซื่อสัตย์สุจิต 
๑๐.๔ มีความกตัญณูกตเวที
๑๐.๕ ประหยัดและรู้จักใซ้ทรัพยากรส่วนตัวและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
๑๐.๖ นิยมไทยเห็นคุณค่าในภูมีป็ญญาท้องถิ่นไทย ภูมีป็ญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็น

๗๒

แผนปฎิบ้ตการปีองกันการทุจริต (/เ๗ อก โ5เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา



มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการVIจริต

๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

๑ . ๓.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต

มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ 
มีจำนวนกิจกรรมทั้งหมด - กิจกรรม 
มีจำนวนมาตรการทั้งหมด - มาตรการ

๑ . ๓ . ๒ (๑) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งซาติ“กิจกรรมการจัดนิทรรศการต่อต้านการทุจริต”

๗ ๓

แผนปฏิบัติการ■ ปีองกันการทุจริต (* ๗ ๐ ก ? เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑ .๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
๑.๓. ๒ การลร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
ลำดับที่ ๑ .๓ .๒ (๑) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งขาติ “จัดนิทรรศการต่อต้านการทุจริต,,

๑ . ซื่อโครงการ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งซาติ“กิจกรรมการจัดนิทรรศการต่อต้านการทุจริต,,
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

เด ็กเป ็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศซาติ เป ็นพลังอันสำคัญในการพัฒนาซาติบ ้านเมืองให้ 
เจร ิญก ้าวหน ้าและม ั่นคง เพ ื่อเตร ียมความพร้อมให ้เด ็กเป ็นกำล ังสำค ัญของซาต ิจ ึงควรส ่งเสร ิมให ้เด ็กม ืความ 
ขยันหมั่นเพ ียรหาความรู้ รู้จักใซ้เวลาให้เป็นประโยซน์ ม ีระเบียบวิน ัยขยันขันแข็งซ่วยเหลือกับและกัน หากเด็ก 
ตระหนักถึงอนาคตของตนและประเทศซาติโดยการปฏิบัติตนตามที่กล่าวมานั้น ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา 
ประเทศขาติให้เจริญรุ่งเรือง และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ จึงได้มืการจัด 
กิจกรรมวันเด็กขึ้นทุกปี เพื่อรณรงคัโห้ทุกองค์กรในลังคมไทยตระหนักถึงบทบาท และเล็งเห็นความสำคัญของเด็กและ 
เยาวซนที่มือายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยมืจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญ 
ของตนเอง มีระเบียบวินัย ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่มีความรับผิดขอบต่อลังคมมีความภาคภูมิใจในขาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประซาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง 
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ประกอบอาขีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อการวางรากฐานของการบีองกันการ 
ทุจริตให้กับเด็ก  ๆ และเพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อด้านการจริตให้กับเด็กและเยาวซน เพ่ือให้ซึมซับ 
ค่านิยมและปลูกผิงสิ่งที่ดีงามให้กับอนาคตของซาติ

เทศบาลตำบลโนนสูง ได้ให้ความสำคัญต่อการบีองกันการทุจริต โดยปลูกจิตสำนึกและความตระหนัก 
ให ้ก ับเด ็กและเยาวซนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง และเด ็กท ี่เข ้าร ่วมก ิจกรรมได ้ศ ึกษาเร ียนร ู้ จ ึงได้จัดกิจกรรม 
นิทรรศการต่อด้านการทุจริตขึ้น ภายใต้โครงการวันเด็กแห่งซาติ

แผน,ปฏิบัติการป้องกับการทุจริต (/'๔*:๐ก ?เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสิมา ๗๔



๓ . วัตถุประสงค์
๓ .๑ เพื่อให้ประซาซนผู้รับผิดซอบต่ออนาคตของเด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาว6ซน 
๓ .๒ เพื่อให้เด็กและเยาวขนได้ตระหนักในระเบียบ วินัย สิทธิ หน้าท่ี มีความรับผิดขอบต่อตนเองและสังคม 
๓ .๓ เพื่อให้เด็กและเยาวซนมีโอกาสแสดงความสามารถด้านต่าง  ๆ เพื่อให้เกิดความภูมิใจเซื่อมั่นในตนเองและ 

ได้รับความรู้ความบันเทิงตามสมควร
๓ .๔ เพ่ือให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และประกอบอาซีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
๓ .๔ เพื่อปลูกจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อด้านการทุจริตให้กับเด็ก 

๔. เบ ีาหมาย/ผลผลิต
- เด็กและเยาวซนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง
- เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งซาติ 

๔. พื้นที่ตำเนินการ
- เทศบาลตำบลโนนสูง

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติตำเนินโครงการต่อผู้บริหาร
๖.๒ ดำเนินโครงการวันเด็กแห่งซาติ “กิจกรรมการจัดนิทรรศการต่อด้านการทุจริต”
๖.๓ ติดตามประเมินผลการตำเนินโครงการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
- พ.ศ. ๒๔๖๒ -  ๒๔๖๔ 

๘. งบประมาณดำเนินการ
- ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาท)

๙. ผู้รับผิดชอบ
- กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนสูง

แผนปฎิบ้ตการปัองกันการทุจริต ^ ๙ เอก โ5เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา



๑๐.๑ ประขาขนและผู้'รับผิดขอบต่ออนาคตของเด็ก,ได้ตระถึงความสำคัญ6!̂ องเดกที,จะเติบโตเ'ปน

อนาคตของซาติ

สังคม

และสังคม

๑๐.๒ เด็กและเยาวขนได้ตระหนักในระเบียบ วินัย สิทธิ หน้าที่ มีความรับผิดขอบต่อตนเองและ

๑๐.๓ เด็กและเยาวฃนมีโอกาสแสดงความสามารถด้านต่าง  ๆ เพื่อให้เกิดความภูมิใจเขื่อมันในตนเอง

๑๐.๔ ปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวฃนเพื่อเติบโตเป็นคนดีในอนาคต 
๑ ๐ .๕  ปลูกจิตสำนึกในการบีองกันและต่อด้านการทุจริตให้กับเด็ก

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (^ ๗ ๐ ก โ5เลก ) พ.ศ. ๒๔๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสีมา

๗๖



๑ .๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวขน 
๑ .๓.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ

มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๒ โครงการ 
มีจำนวนกิจกรรมทั้งหมด - กิจกรรม 
มีจำนวนมาตรการทั้งหมด - มาตรการ 

๑ .๓.๓ (๑) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๓.๓ (๒) โครงการแข่งขันทักษะทางวิซาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\0ป๐ก โ,เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครรา'ซสิมา



รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

—1

๑ .๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวขน 
๑.๓.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
ลำดับที่ ๑ .๓.๓ (๑) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

๑ . ขื่อโครงการ โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

ปัจจุบันประเพณีลอยกระทงถือเป็นราขประเพณีใทยมาแต่โบราณ มีหลักฐานปรากฏตั้งแต่สมัยสุโขทัย 
พอถึงกาลพระราขพิธีจองเปรียงในวันเพ็ญเดือนสิบสองของวันนักขัตฤกษ์ มีการจัดโคมลอยบรรดาขาย หญิง ประขาขน 
ต่างตกแต่งโคมลอยกันทั่วทุกบ้านเรือน เมื่อทำพิธีจองเปรียงกันเรียบร้อยแล้ว ประขาขนขายหญิงพากันเล่นลอยกระทง 
และขมมหรสพอย่างสนุกสนาน ปีจจุปันขาวไทยยึดถือประเพณีลอยกระทงกันอยู่ และมีการลอยกระทงในวันเพ็ญ 
เดือนสิบสอง ตามแต่ความเขื่อของแต่ละท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์!ว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม 
ให้คงอยู่สืบไป

เทศบาลตำบลโนนสูง จิงได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕:๖๒ ขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมการ 
ประกวดกระทง เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ และเป็นการสร้างพลังในการเฉลิมฉลอง เป็นการรักษาจารีตประเพณี 
ภูมิป้ญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดืงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ตามความลำคัญของท้องถิ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ 
ของขาติไทย ที่ควรสืบทอดและรักษาไว้เป็นมรดกของขาติสืบไป

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเป็นการรักษาส่งเสริมอนุรักษ์พินฟู การลอยกระทงในวันเพ็ญเดือนสิบสองในด้านศิลปะและ 
วัฒนธรรมอันดืงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และเพื่อเป็นการสร้างรายได้!ห้กับขุมขนในการประดิษฐ์กระทงวัสดุจาก 
ธรรมขาติเป็นอาขีพเสริมเพิ่มรายได้

๓ .๒ เพื่อให้ประขาขนและเยาวขนเห็นความสำคัญและคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีทีดืของวันลอยกระทง

แผนปฏิบัติการป็องกันการทุจริต (^ (ะ'แอก 9 ๒0 )  พ.ศ. ๒*■ ๖๒ -  ๒*๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราฃสีมา



และร่วมกันดูแลรักษาประเพณีไว้ร่วมกัน
๓ .๓ เพื่อรักษาเอกลักษณ์ของไทยในทางศิลปะ วัฒนธรรมให้ถาวรสืบไป
๓ .๔ เพื่อให้เด็กเยาวฃน และประซาซนในเขตเทศบาลใด้มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของไทย 

โดยจัดให้มีการประกวดกระทง
๓ .๕  เพื่อให้เยาวขนและประซาขนได้รับความสนุกสนานร่ืนเริงและม คีวามสามัคคีร่วมกันในงาบลอยกระทง 
๓ .๖ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีจิตสาธารณะร่วมกันโดยการรณรงค์ให้ใขักระทงจากธรรมขาติอันเป็นการสืบลาบ 

ประเพณี ที่มีมาข้านาน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกในการมีจิตสาธารณะร่วมกันในการข่วยกันดูแลรักษาแม่นํ้าลำคลองอัน 
เป็นสาธารณะที่ใข้ประโยซนึร่วมกัน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

- เด็กเยาวฃน ประซาขนในเขตเทศบาลต0าบลโนนสูง
- ประขาขน ที่เข้าร่วมโครงการวันลอยกระทง 

๔. พื้นที่ดำเนินการ
- เทศบาลตำบลโนนสูง

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ เขิญผู้บริหารเทศบาล คณะกรรมการขุมขน ผู้แทนหน่วยงานราซการ รัฐวิสาหกิจ ประธาน 

ขุมขน ประขุมปรึกษาหารือ เพื่อวางแผนดำเนินงาน
๖.๒ เสนอโครงการต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อรับผิดขอบงานของแต่ละกอง/ฝาย 
๖.๔ ทำหนังสือเชิญขวนขุมซน/หน่วยงาน ราขการ /รัฐวิสาหกิจ ส่งกระทง 
๖.๕  ทำหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖.๖ จัดเดตริยมสถานที่ 
๖.๗ ดำเนินการตามกิจกรรม

- มีพิธีบวงสรวง
- ประกวดกระทง
- การแสดงของแต่ละโรงเรียน .หน่วยงาน 

๖.๘ สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\๗ ๐ ก กเลท ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราฃสีมา



๗. ระยะเวลาดำเนินการ
- พ.ศ. ๒๕ ๖๒ -  ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดำเนินการ
- ๔๐๐,๐๐๐ บาท (ส่ีแสนบาท)

๙. ผู้รับผิดขอบ
- โรงเรียนเทศบาล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนสูง 

๑๐. ตัวชี้-วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ เป็นการรักษาส่งเสริมอนุรักษ์พ็นฟู การลอยกระทงในวันเพ็ญเดือนสิบสองในด้านศิลปะและ 

วัฒนธรรมอันดืงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับขุมซนในการประดิษฐ์กระทงวัสดุจาก 
ธรรมซาติเป็นอาซีพเสริมเพิ่มรายได้

๑๐.๒ ทำให้ประซาซนและเยาวซนเห็นความสำคัญและคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีทีดืฃองวันลอย 
กระทง และร่วมกันดูแลรักษาประเพณีไว้ร่วมกัน

๑๐.๓ เป็นการรักษาเอกลักษณ์ของไทยในทางศิลปะ วัฒนธรรมให้ถาวรสืบไป 
๑๐.๔ ทำให้เด็กเยาวขน และประซาซนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม 

ของไทยโดยจัดให้มีการประกวดกระทง
๑๐.๔ ทำให้เยาวซนและประซาซนได้รับความสนุกสนานร่ืนเริงและมีความสามัคคีร่วมกันในงานลอย

กระทง
๑๐.๖ ทำให้ทุกภาคส่วนมีจิตสาธารณะร่วมกันโดยการรณรงค์ให้ใข้กระทงจากธรรมซาติอันเป็นการสืบ 

สานประเพณี ที่มีมาซ้านาน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกในการมีจิตสาธารณะร่วมกันในการซ่วยกันดูแลรักษาแม่นํ้า 
สำคลองอันเป็นสาธารณะที่ใซ้ประโยซน์ร่วมกัน

แผนปฏิบัติการป้องกับการทุจริต ( ^ ปอก ? เลก ) พ.ศ. ๒๕'๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโบบสูง อำ๓ อโบบสูง จังหวัดนครราชสิมา

๘๐



รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวฃน 
๑ . ๓ . ๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มิจิตสาธารณะ
ลำดับที่ ๑ . ๓ . ๓ (๒) โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับภาค 
และระดับบระเทศ

๑. ขื่อโครงการ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแลดงผลงานทางการศึกษาระดับภาค 
และระดับประเทศ

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบาย ให้จัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นเป็นประจำต่อเนื่องทุก 

ปี เพื่อเป็นเวทีให้ครูและนักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ และสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เกิด 
ประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเพื่อเป็นสื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน โดยจัดเวทีการ 
ประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาค ระดับประเทศ

เทศบาลตำบลโนนสูง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา และมีหน้าที่จัดบริการทางการ 
ศึกษาให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ จิงได้จัดทำโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศเพื่อแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาให้กับ 
เยาวชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคน ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ อันแสดงให้เห็นถึงการสร้างจิตสำนึกและความ 
ตระหนักในเรื่องชองการเสียสละการทำงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธี้ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ต่อสาธารณชน และทำให้ 
นักเรียนที่เช ้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักและภาคภูมิใจในผลงานที่ทำ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาไทยใน 
ภาพรวมในการสร้างสรรค์ พัฒนา คิดค้น นวัตกรรม ผลงานที่ดีด้านการศึกษาต่อไป

ส่วนท่ี ๓
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\(ะป๐ก ? เลก ) พ.ศ. ๒๕โ๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราฃสิมา



๓. วัตถุประสงค์
๓ .๑ เพื่อส่งผลงานทางด้านการศึกษาของครู นักเรียน เข้าร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิขาการ 

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษา 
ท้องถิ่นต่าง  ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ

๓.๒ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิขาการของนักเรียน ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนด้น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง  ๆในระดับภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ

๓.๓ เพื่อเผยแพร่ประขาสัมพันธ์ผลงานทางการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง สู่ลาธารณขน

๓.๔ เพ่ือส่งเสรีมลนับลนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เป็นพื้นฐานในการสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อโป 

๓.๕  เพื่อเสรีมลร้างศักยภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิขาการ 
๓.๖ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักจิตสาธารณะ การเสียสละผลประโยขนืส่วนตนเพื่อส่วนรวมและร่วม 

สร้างสรรค์ผลงานลี่งที่เป็นประโยขน์ปรากฏต่อสาธารณขนให้เป็นที่ประจักษ์ 
๔. เป็าหมาย

๔.๑ เป้าหมายเขิงปริมาณ
- ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 

และ,นักเบรียน สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง รวม ๓ โรงเรียน เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิขาการและกิจกรรมต่าง  ๆ
จำนวน ๑๔๐ คน

๔ .๒ เณภาพ
- ส่งนวัตกรรมและผลงานของครู นักเรียน ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนด้น

เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิขาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- นักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนด้น เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทาง 

วิขาการต่างๆ
- สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงมืโอกาสใด้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาจัดการศึกษาที่กว้างขี้น

๘๒

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( / ป อ ก  กเลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา



๕. พื้นที่ดำเนินการ
- เทศบาลตำบลโนนสูง จัดประชุมเตรียมการเข้าร่วมงาน
- ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ระดับประเทศ

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายวิซาการและผู้เกี่ยวข้อง วางแผนดำเนินโครงการ 
๖.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการ 
๖.๓ เสนอโครงการตอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๖.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ 
๖.๕  จัดเตรียมวัสดุ -  อุปกรณ์และเอกสาร 
๖.๖ ดำเนินการตามโครงละกิจกรรม 
๖.๗ สรุปรายงานผลการประเมินโครงการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
- พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดำเนินการ
- ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาท)

๙. ผู้รับผิดชอบ
- โรงเรียนเทศบาล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนสูง 

๑๐. ตัวขี้ว ัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ได้ส่งผลงานทางด้านการศึกษาของครู นักเรียน เข้าร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษา 
ท้องถิ่นต่าง  ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ

๑๐.๒ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ระดับ 
การศึกษาปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง  ๆในระดับ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ

๘ ๓

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/^ป ๐ก ?13ก ) พ.ศ. ๒๕•๖๒ -  ๒๕๖๙ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



๑๐.๓ ได้เผยแพร่ประ,ซาสัมพันธ์ผลงานทางการศึกษ'■ เของนักเรียน,ใน1โรงเรียนสังกัดเทศบาล 

ตำ,ชลโนนสูง สู่สาธารณซน
๑๐.๔ ล่งเสริมสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ 

พัฒนาการ'จัดการศึกษากับองค์กร'ปกครองส่วน'ท้องถิ่นอ่ืน เป็นพื้นฐานในการสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
การศึกษาต่อไป

๑๐.๕  เสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิซาการ 
๑๐.๖ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักจิตสาธารณะ การเสียสละผลประโยซน่ล่วนตนเพื่อ 

ส่วนรวมและร่วมสร้างสรรค์ผลงานสิ่งที่เป็นประโยซน์ปรากฎต่อสาธารณซนให้เป็นที่ประจักษ์ สร้างความภาคภูมิใจใน 
สถาบันการศึกษา มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กับส่วนรวม

๘๔

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (^ ๗ ๐ ก ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราฃสิมา



๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

มีจำนวนโครงการทั้งหมด - โครงการ 
มีจำนวนกิจกรรมทั้งหมด ๑ กิจกรรม 
มีจำนวนมาตรการทั้งหมด - มาตรการ

๒.๑ (๑) กิจกรรมประกาคเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มิติท่ี ๒ การบริหารราขการเพื่อป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\0ป0ก เ^เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสีมา

๘๕



มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ส่วนท่ี ๓
ฒ เ ฒ ฒ ฒ I

รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒.๑ การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๒.๑ (๑) กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่บ

— —  ๔ - ะ -- - - - - - - - - - - - - ’- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1— * —
๑ .  ขื่อโครงการ กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผ ูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราฃบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราขการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราขกฤษฎีการว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ ้านเม ืองท ี่ด ี พ.ศ. ๒๔๔๖ ยุทธศาสตร์ฃาติว ่าด ้วยว่าด ้วยการป้องก ันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๖๐ -  ๒๔๖๔ และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการ 
บริหารราซการแผ่นดินที่มืธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิขอบในภาครัฐ 
กำหนดให้ปลูกผิงค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ๋ศรีความเป็นข้าราชการ และความ 
ซื่อสัตย์ส ุจริตควบค่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่ม ืประสิทธิภาพ เพ ื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมืฃอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และตอบสนนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ 
ประขาขนเพื่อสร้างความเขื่อมั่นในระบบราชการ

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๖๐ -  ๒๔๖๔ เพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพขับเคลื่อน 
การดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสูงให้เป็นองค์กรที่มืความโปร่งใส และเป็นข้อปฏิบัติในการขับเคลื่อนการ 
ดำเนินงานไปด้วยกันทั้งองค์กร เทศบาลตำบลโนนสูงจึงได้จัดทำประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
เป็นมาตรการหนึ่งของผู้บริหารที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ทุกคนในองค์กรยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
๓ . วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๓.๒ เพื่อให้แต่ละสำนัก/กองได้ยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน
๓.๓ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบต่อการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนตามหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมาย และเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
๓.๔ เพื่อสร้างนโยบายสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\0ป๐ก ?๒ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒(^๖๔
เทศบาลตำบลโนนสง อำ๓ อโนนสง จังหวัดนครราฃสีมา



๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ทุกสำนัก/กอง/เทศบาลตำบลโนนสูง 

๔. พื้นที่ตำเนินการ
- เทศบาลตำบลโนนสูง

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ จัดทำประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลโนนสูง 
๖.๒ ผู้บริหารเห็นซอบลงนามในประกาศ 
๖.๓ แจ้งประกาศให้แต่ละสำนัก/กองทราบและถือปฏิบัติ 
๖.๔ รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
- พ.ศ. ๒๔๖1อ -  ๒๔๖๔ 

๘. งบประมาณดำเนินการ
- โม่ใ'ซังบประมาณ

๙. ผู้รับผิดขอบ
- กองวิฃาการและแผนงาน /  เทศบาลตำบลโนนสูง 

๑๐. ตัวขี้ว ัด/ผลลัพธ์
(9)0.(9) องค์กรมีความโปร่งใสในการปฏิบัติราฃการ
๑๐.๒ ทุกสำนัก/กองในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงใต้ดำเนินการตามนโยบายคุณธรรมและ

ความโปร่งใส
๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานรับผิดขอบต่อการปฏิบัติราฃการและให้บริการประขาซนตามหน้าที่

ที่ใต้รับมอบหมาย
๑๐.๔ ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราขการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\๙ เอก ?เ3ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



ส่วนท่ี ๓■ ฒ

มิติท่ี ๒ การบริหารราฃการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราขการ

๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องของการ‘บรรจุ 
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน

มีจำนวนโครงการทั้งหมด - โครงการ 
มีจำนวนกิจกรรมทั้งหมด ๑ กิจกรรม 
มีจำนวนมาตรการทั้งหมด ๒ มาตรการ 

๒.๒.๑ (๑) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
๒.๒.๑ (๒) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราขการ 
๒.๒.๑ (๓) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

แผนปฏิบ้ตการป้องกันการทุจริต (/\0*|๐ก กเลก ) พ.ศ. ๒๔๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



รายละเอยด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ส่วนท่ี ๓เ———

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราขการ
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องของการบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
๒.๒.๑ (๑) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล.— .... .———

๑ .  ขื่อโครงการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนสูง เป็นบุคลากรที่มี 
ความสำคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีคักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ๋ฃองงานให้ 
เกิดประโยฃน่ต่อองค์กร และประซาขน การพัฒนางานซององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นป้จจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรม 
ขัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานไต้ ต้านการพัฒนาระบบบริหาร 
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม 
ตรวจสอบไต้อย่างแท้จริงต่อไป

เพ่ือให้เป็นไปตาม พระราซกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ท ี่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีน ั้น ต้องก่อให้เกิดประโยขนํสุขของ 
ประขาขน เกิดผลสัมฤทธึ๋ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเซิงภารกิจของรัฐ

ดังน้ัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป 
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานไต้ จึงไต้จัดให้มีมาตรการ 
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น

๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อกำหนดมาตรการต้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลตำบลโนนสูง 
๓.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขึ้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบไต้

' แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\0ป๐ก ก13ก ) พ.ส. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสิมา



๓.๓ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยขน้จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล

๓ . ๔ เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราขการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหัมี 
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทำงาน 
๔. เป ้าหมาย/ผลผลิต

จัดทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน ๑ มาตรการ 
๔. พื้นที่ดำเนินการ

เทศบาลตำบลโนนสูง
๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน 
ตำแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตำบล

๖.๒ นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
๖.๔ ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
๖.๕  สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
พ.ศ. ๒๔๖๒ -  ๒๔๖๔ 

๘. งบประมาณดำเนินการ
ไมใข้งบประมาณ

๙. ผู้รับผิดขอบ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง 

๑๐. ตัวขี้ว ัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต

- มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของโนนสูง จำนวน ๑ มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลโนนสูง 

ไม่น้อยกว่า ๙๐ 96
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ไม่ตํ่ากว่าระดับ ๓
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ได้

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\๙ เอก โ5เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราฃสิมา



รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ส่วนท่ี ๓———I

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราฃการ
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องของการบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
๒.๒.๑ (๒) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทคมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 

ของเทศบาลตำบลโนนลง
ว,- ■-— -----------------------------------------------------------------------------------------------

๑ .  ขื่อโครงการ มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
ของเทศบาลตำบลโนนสูง

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตำบลโนนสูง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง 

ท ี่ม ีอำน าจห น ้าท ี่ใน การจ ัดท ำบ ร ิการส าธารณ ะให ้แก ่ป ระชาชน ใน ท ้องถ ิ่น  ตาม อำน าจห น ้าท ี่ ตาม 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕:๔๒ และ 
หน้าท ี่ตามกฎหมายอื่นท ี่กำหนดให้เทศบาล ม ีหน ้าท ี่ต ้องทำอีกมากมายในการให ้บริการสาธารณะแก่ 
ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ชองเทศบาล น้ัน มักจะประสบปีญหาด้านการอำนวยความ 
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ 
หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง ซึ่งเป็น 
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น 
สาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมีชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการ 
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ

เพื่อให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดื ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดื พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กำหนดให้การบริหารราชการ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาขนและเกิดผลส้มฤทธึ๋ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีชั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ 
จำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี 
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/เ(ะป©ก 9๒ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



ดังน้ัน เพื่อให้การบริหารราขการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบัานเมืองที่ดื ตอบสนอง 
ความต ้องการ8ของประซาขน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอ,นที่ม ืความยุ่งยาก จึง 
จำเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโนนสูง ข้ึน

๓ .  วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประขาขนให้ไต้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 

ตอบสนองความต้องการของประขาขน
๓ .๒ เพื่อให้ประขาฃนมืความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
๓.๓ เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมืติของผู้บริหารทุกระดับ 
๓.๔ เพื่อป็องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใข้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ 

ประพฤติมืซอบในตำแหน่งหน้าที่ราฃการ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

จัดทำค0าสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราฃการ ของเทศบาลตำบลโนน 
สูง จำนวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย

(๑) นายก มอบหมายให้รองนายก
(๒) นายก มอบหมายให้ปลัดและหัวหน้าส่วนราฃการ
(๓) ปลัด มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราขการ 

๔. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโนนสูง

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ 

และหนังสือส่ังการ
๖.๒ จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราขการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราซการแทน 

รับทราบและถือปฏิบัติ
๖.๓ จัดทำประกาศ ประขาสัมพันธ์ให้ประขาขนทราบ
๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ไต้รับมอบหมายใน

ทุกเดือน
๗. ระยะเวลาดำเนินการ

พ.ศ. ๒ ๔ ๖ ๒  -  ๒ ๔ ๖ ๔

'  แผน'ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( / ก  ?1ลก ) พ.ศ. ๒๕'๖๒ -  ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสิมา



๘. งบประมาณดำเนินการ
- ไม่ใข้งบประมาณ

๙. ผู้รับผิดชอบ
- สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง

๑๐. ตังชี้ว ัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลต

- มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏินัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
๑๐.๒ ผลลัพธ์

- ประซาซนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประซาซนได้รับความละดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นซ่องทางแห่งการทุจริต

. บ ั^  ^  แผนปฏิบ้ติการป้องกันการทุจริต (*๙ !©ก ?1ลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔
1 ^ 0 ,  เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ส่วนท่ี ๓

รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องของการบรรจุแต่งตั้ง
โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
๒.๒.๑ (๓) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”

๑ .  ซื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความขอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ 

การบริหารผลการปฏิบัติราขการซึ่งใข้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ 
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดืความขอบหรือการ 
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ 
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญขาในการประเมินผลการปฏิบัติราขการของผู้ใต้บังคับบัญขา ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็น 
ที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๓. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลต้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบไต ้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

พนักงานเทศบาลของเทศบาลตำบลโนนสูง 
๔. พื้นที่ตำเนินการ

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง

1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\(ะปอก ? เอก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา



๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
๖.๓ ประซุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบ ัต ิราซการของข้าราขการ 

เทศบาล เพ ื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบ ัต ิราขการที่ผ ู้บ ังคับบัญซาได้พ ิจารณาไวเดยเจ้าหน้าท ี่ให ้ 
คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ

๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเม ินผลการปฏิบ ัต ิราขการของพนักงาน 
เทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง

๖ .๕  คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง 
พ ิจารณาทบทวนผลการพ ิจารณาการประเม ินผลการปฏิบ ัต ิราชการตามท ี่คณะกรรมการกล ั่นกรองการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล เทศบาล เสนอมา 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 
๘. งบประมาณดำเนินการ

ไมใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง 
๑๐. ตัวขี้,วัด/ผลลัพธ์

มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

แผน,ปฏิบัติการ1ป็องกันการทุจริต (^๗ ๐ ก ? เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



มิติที่ ๒ การบริหารราฃการเพื่อป้องกันการทุจริต 
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ

มีจำนวนโครงการทั้งหมด - โครงการ 
มีจำนวนกิจกรรมทั้งหมด ๒ กิจกรรม 
มีจำนวนมาตรการทั้งหมด ๑ มาตรการ 

๒.๒.๒ (๑) มาตรการนำระบบ 6 -  ๒35 มาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒.๒.๒ (๒) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
๒.๒.๒ (๓) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

แผน,ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\๗ 0ก ? เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราฃสีมา

๙๖



ส่วนท่ี ๓ 1------ —

รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราฃการ
๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชนํในทรัพย์ลินของ 
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
๒.๒.๒ (๑) มาตรการนำระบบ ( 6 -  1ลลร) มาใช้ในการะบวนการจัดชื้อจัดจ้าง

๑ .  ขื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการนำระบบ (6 -  ๒9ร ) มาใช้ในการะบวนการจัดชื้อจัดจ้าง

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาชองโครงการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโปรแกรมรองระบบบัญชีคอมพิวเตอร์งบประมาณ 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำระบบบัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร์และงบประมาณสำหรับองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (6 -  ๒ลร) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโดยมีรูปแบบการปฏิบัติงานประกอบด้วย การจัดชื้อ
จัดจ้าง การเบ ิกจ ่าย การจัดเก็บรายได้ในส่วนที่จ ัดเก็บเอง การรับเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้ ทั้งนี้เมื่อการ 
ดำเนินงานในระบบแล้ว ระบบจะบันทึกบัญชีและประมวลผล ตลอดจนออกรายงานงบการเงินให้เป ็น 
บีจจุบัน ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

เทศบาลตำบลโนนสูง จึงต้องนำระบบ 6 -  ๒35 มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการที่ให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
การเงินการคลังของท้องถิ่นต่อไป 
๓ .  วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ การจัดชื้อจัดจ้าง 
การเบิกจ่ายงบประมาณ

๓.๒ เพื่อการตรวจสอบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๓ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการด้านการจัดชื้อจัดจ้าง 
๓.๔ เพื่อบิองกันการทุจริตในการปฏิบัติราฃการ 

๔. เบิาหมาย/ผลผลิต
ทุกสำนัก/กอง/เทศบาลตำบลโนนสูง นำระบบ 6 -  ๒35 มาใช้ในการปฏิบัติราชการ 

ของเทศบาลตำบลโนนสูง

1' แผนปฏิบ้ตการป้องกันการทุจริต ( ^ เอก ?เ3ก ) พ.ศ. ๒๕•๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา



๕. พื้นที่ดำเนินงาน
เทศ'บาลตำบลโนนสูง

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ 

เสนองานในการจัดหาพัสดุ

๖.๒ ปร ับปรุงข ั้นตอนการรายงานผลการจ ัดหาพ ัสด ุ โดยม ีการตรวจสอบบุคลากรใน 
หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือฟ้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดำเนินการ
ไมใข้งบประมาณ

๙. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสำนัก/กอง/ เทศบาลตำบลโนนสูง 

๑๐ . ตัวขี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ เกิดความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง 
๑๐.๒ หน่วยตรวจสอบสามารถตรวจสอบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
๑๐.๓ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณ 
๑๐.๔ ฟ้องกันการทุจริตใบการปฏิบัติราชการ

๙๘

แผน,ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\๗ ๐ก ? เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา



รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชนในทรัพย์สิบชอง 
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
๒.๒.๒ (๒) การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ

๑ .  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มื 

การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเซิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ 
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕:๓๕ และแก้ไข 
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก ี่ยวช้อง เทศบาลตำบลโนนสูง จึงได้ตำเนินกิจกรรมพัฒนาแผน และ
กระบวนการจัดหาพัสดุตามระเบียบดังกล่าวช้างด้น 
๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อปรับปรุงการตำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
๓ . ๒ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
๓.๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างชองหน่วยงาน 
๓ .๔ เพื่อให้ทราบบีญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๓ .๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
๓ .๖ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๔.๑ ผู้อำนวยการกองคลัง 
๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโนนสูง

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

๙๙

1 แผนปฏิบัติการปัองกับการทุจริต (/เ(ะ*1๐ก เ^เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
๖.๒ จำแนกวิธ ีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป ็นร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของ 

จำนวนงบประมาณ
๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
๖.๔ สรุปปีญหาอุปสรรคในการปฏิปีตงาน 
๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
๖.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
๖.๗ เผยแพร่ข้อมูลให้ประซาขนได้รับทราบ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใข้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง 

๑๐. ตัวชี้,วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประซาขนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี 
ประสิทธิภาพ
๑๐.๒ ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๓ ผู้ปฏิปีตงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยซน์กับประซาซน

แผนปฏิบ้ตการปัองกันการทุจริต ^ ๗ ๐ ก ?เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนน!!ง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑๐๐



มิติที่ ๒ การบริหารราขการเพื่อป้องกันการV]จริต

รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยซบในทรัพย์สินของ 
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
๒.๒.๒ (๓) กิจกรรมการเผยแพร่ช้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ -  จัดจ้าง

๑. ซื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ -  จัดจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

เนื่องจากเทศบาลตำบลโนนสูง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการ 
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ 
การจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาล 
ตำบลโนนสูง จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประซาขน จะต้องบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕:๔๐ และพระราช 
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการน้านเมีองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กำหนดให้การ 
จัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปีดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทาง 
สังคม ภาระต่อประชาซน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพ ื่อให ้การบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลโนนสูง เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จ ีงม ีความจำเป ็นต ้องจัด 
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ -  จัดจ้าง เพื่อให้ประซาซนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ 
จัดซื้อ -  จัดจ้างของเทศบาลตำบลโนนสูง ทุกโครงการและกิจกรรม 
๓ .  วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อให้ประซาซนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ -  จัดจ้างตามโครงการ 
และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลโนนสูง

๓.๒ เพ่ือเส่ริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

@ 00
แผนปฎิบ้ติการป้องกันการ■ ทุจริต (^๗ ๐ ก ? เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา



เพื่อบีองกันการทุจริตในหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ -  จัดจ้าง ตามแผนงาน/
โครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลโนนสูงที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๔ ซ่องทาง ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประขาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
๕. พื้นท่ีดำเนินการ

เทศบาลตำบลโนนสูง และขุมขนต่างๆ ภายในพ้ืนที่ตำบลโนนสูง
๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ -  จัดจ้าง
- ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ -  จัดจ้าง
- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ -  จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน

๖.๒ นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ตามซ่องทางการประขาสัมพันธ์ของเทศบาล 
ตำบลโนนสูง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประซาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราซการต่าง ๆท่ี 
เกี่ยวข้อง เป็นด้น
๗. ระยะเวลาดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดำเนินการ

ไมใข้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง

'  แผน'ปฏิบัติการปีองกับการทุจริต (^ ๗ 0 ก ?เ3ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
5 เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ซ่องทาง

๑๐๒



๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ประขาซนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ 

โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน
- สามารถลดป้ญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

แผนปฏิบัติการป้องกับการทุจริต (/\๗ ๐ก ? เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
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๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ 
ประขาซนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ

มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ 
มีจำนวนกิจกรรมทั้งหมด ๒ กิจกรรม 
มีจำนวนมาตรการทั้งหมด ๑ มาตรการ 

๒.๒.๓ (๑) โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๒.๒.๓ (๒) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณและการบริการประซาซนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประซาขนโดย 

ทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
๒.๒.๓ (๓) กิจกรรมการใซ้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
๒.๒.๓ (๔) มาตรการยกระดับมาตรการคุณภาพการบริการประซาซน

แผนปฏิบ้ตการป้องกันการทุจริต (^ ๗ อท โ,เ3ก ) พ.ศ. ๒(๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา

๑๐๔



มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประขาซน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประซาขน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
๒.๒.ดา (๑) โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตำบลโนนสูง มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประขาขนในท้องถิ่นตาม 

อำนาจหน้าท ี่ และหน้าท ี่ตามพระราซบัญญัต ิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให ้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการ 
ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประซาขน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประขาขนในการ 
จ ัดทำแผนพ ัฒนาเทศบาล การจ ัดทำงบประมาณ การจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง การตรวจสอบ การประเม ินผลการ 
ปฏิบัติงาน และการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการ 
จัดทำบริการ สารธารณะให้แก่ประซาซนในพื้นที่ น้ัน เทศบาลตำบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่า
ภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประซาขนไต้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประซาขบมากน้อยเพียงใด การ 
ให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจาก 
ผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กำหนดให้การบริหารกิจการ 
น้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประซาขนเกิดผลลัมฤทธี้ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ 
และเกิดความคุ้มค่าในเซิงภารกิจของรัฐ ประซาซนไต้รับการอำนวยความสะดวก และไต้รับการตอบสนอง 
ความต้องการ ประกอบกับจังหวัด แจ้งให้เทศบาลตำบลดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประซาซน ผู้มา 
ขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาลตำบลโนนสูง ของตัวซื้วัดที่ ๑ มิติที่ ๒ มิติต้านคุณภาพการให้บริการ เพ่ือ

เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการน้านเมีองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประซาซน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/V๗ ๐ ก ? เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๑๐๕



๓.๑ เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประขาขนให้เกิด
ความพึงพอใจ

๓ . ๒ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักใหแ้ก่บุคลากรผ ู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ 
ให้บริการ โดยยีดประโยฃน่สุขของประขาขน

๓.๓ เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
๓.๔ เพื่อเป็นการป้องกันบีญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมีขอบในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน

เขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประขาขนในเขตเทศบาลตำบลโนนสง จำนวน
โ 1 '.ไ-๑ ครัง ตอบ
๔. พื้นที่ดำเนินการ

พ้ืนที่ในเขตตำบลโนนลูง

๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต 
พื้นที่จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ

๖.๒ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประขาขนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กำหนด 
๖.๓ สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ 
๖.๔ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้,ทำการประเมิน 
๖.๕  ปีดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประขาขนทราบ
๖.๖ นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยขน์สุขแก่

ประซาขน
๗. ระยะเวลาดำเนินการ

พ.ศ. ๒๔๖๒ -  ๒๔๖๔

ประโยขน่ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการลร้างความโปร่งใสในการให้บริการลาธารณะ
ประโยฃน่ให้ประขาซนเกิดความพึงพอใจ จึงจำเป็นต้องมีโครงการนี้ฃี้นมา
๓. วัตถุประสงค์

แผนปฏิบัติการป๋องกันการทุจริต (/*๔*;๐ก โ,เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครรา'ชสีมา

๑ ๐ ๖



๘. งบประมาณดำเนินการ
เบ ิกจ ่ายตามงบประมาณ รายจ ่ายประจำป ี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

งบดำเนินการ หมวดค่าไซ้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืนๆ โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๙. ผู้รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง 
๑๐. ตัวขี้ว ัด/ผลลัพธ์

๑๐.๑ ผลผลิต
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประซาซนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลโนนสูง

จำนวน ๑ ฉบับ
๑๐.๒ ผลผลิต
- ประขาขนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐

- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยขน์สูงสุดแก่ประขาขน

แผน,ปฎิปัติการป้องกันการ'ทุจริต (/^0*เ๐ก ? เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑ ๐ ๗



มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประซาซน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประซาซน 
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
๒.๒.๓ (๒) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณและการบริการประซาซนเพื่อให้เกิดดวามพึงพอใจแก่ประซาซนโดย 
ทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ

เ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ เ ^ ^ ^ ^ ^ ^ เ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 'เ ฒ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  
๑ .  ซื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประซาซนเพ ื่อให ้เก ิดความพึงพอใจแก่ 
ประซาซนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

เทศบาลตำบลโนนสูง บริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ 
ต้องการของประซาซน และให้ประซาซนสามารถตรวจสอบไต้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี โดยตำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือดูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ((วก6 51:๐1ว ร6โพ่06)
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง เป็นศูนย์บริการประซาขนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคำขออนุมัติ 
อนุญาตในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบลโนนสูง ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการ 
ดำเนินการให้ประซาขนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทำงานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มืระบบ 
บริการที่เซื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในต้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการ 
รับเงิน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใข้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซ่วยอำนวย 
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใข้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามลำดับ จัดสถานที่ สิ่งอำนวยความ 
สะดวกอ่ืนๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประซาซน เพื่ออำนวยความสะดวกแก'ประซาซน ให้ไต้รับความพึงพอใจโดย 
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

นอกจากนี้ เทศบาลตำบลโนนสูง ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การปฏิบัติราซการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไต้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ต้านถนน ทางเดิน 
และทางเท้า, ต้านไฟฟ้าสาธารณะ, ต้านระบบระบายนํ้า, ต้านนํ้าเพื่อการบริโภค, ต้านการพัฒนาเด็กและ 
เยาวซน, ต้านการส่งเสริมกีฬา, ต้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ต้านการส่งเสริมผู้ต้อยโอกาส, ต้านงานสาธารณสุข,
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาซีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ต้านการ 
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ีท ้องถ ิ่น, ต ้านการส ่งเสร ิมการท ่องเท ี่ยว, ต ้านการจ ัดการ 
ทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม, ต้านศึกษา และต้านการจัดบริการสาธารณะ

แผน'ปฎิบัติการป้องกับการทุจริต ( ^ เอก ?เ3ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา © 0 ^ 0



๓ .  วัตถุประสงค์

๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประขาขนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ

๓.๒ เพื่อดำเนินภารกิจของเทศบาลให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓.๔ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการให้บริการประขาขนให้ 
ครอบคลุมทุกด้าน

๓.๕  เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปขัน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

ทุกสำนัก/กอง/ ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประขาขนได้รับความพึงพอใจโดย 
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

๕ . พื้นที่ดำเนินการ
ทุกสำนัก/กอง/ เทศบาลตำบลโนนสูง

๖. วิธีดำเนินการ

กิจกรรมเพื่อ'ปิองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด'โนพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงการ
อำนวยความสะดวกแก่ประฃาฃน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประขาขนได้รับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอรัรัปขัน

๖.๑ ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประขาขนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน 
และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ,
ด้านระบบระบายนํ้า, ด้านนํ้าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวขน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการ 
ส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้าน 
การส่งเสริมอาขีพ, ด ้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม, ด้าน 
ศึกษา และด้านการจัดบริการลาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขป้ญหาไฟปาและหมอก 
ควัน การกำจัดผักตบขวาและวัขพึขในแหล่งนํ้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด การจัดการ 
นํ้าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขป้ญหายาเสพติดในพื้นที่)

๖.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม

แผนปฏิบัติการฟ้องกันการทุจริต (/^ปอก ? เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสีมา
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดำเนินการ

ใซ้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใซ้สอยฯ

๙. ผู้รับผิดซอบ

ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลโนนสูง 

๑๐. ตัวชี้-วัด/ผลลัพธ์

๑ ๐ .๑  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประซาซนได้รับความพึงพอใจโดย 
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

๑๐.๒ การดำเนินภารกิจของเทศบาลให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑๐.๓ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการให้บริการประซาซนให้ 

ครอบคลุมทุกด้าน
๑๐.๔ ไม่มืการทุจริตคอร์รัปขันในกระบวนการสาธารณะแก่ประซาซน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/เ(ะ*เอก ?(.3ก ) พ.ศ. ๒๕'๖๒ -  ๒๔๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสิมา

๑ ๑ ๐



ส่วนท่ี ๓ — — —

รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราฃการ
๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประขาขน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประขาขน 
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
๒.๒.๓ (๓) กิจกรรมการใขับัตรคิวในการติดต่อราขการ

๑ . ขื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ะ กิจกรรมการใข้บัตรคิวในการติดต่อราขการ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตำบลโนนสูง เป็นหน่วยงานบริหารราซการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง 

ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประขาขนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล หน้าที่ 
ตามพระราฃบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เทศบาล มีหน้าที่ต ้องทำอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก' 
ประขาขนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ มักจะประสบป๋ญหาต้านการอำนวยความสะดวกอย่าง 
เสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ให้บริการไต้อย่างท้นท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าข้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็น 
ระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นข่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิขอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึง 
ประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ

เพ่ือ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยขน์สุขของประขาขน 
โดยใข้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประขาขนในการตรวจสอบ การ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเป็ดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราขกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๖ ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ได้แก่ การบริหารราขการเพื่อบรรลุเป๋าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประขาขน มีประสิทธิภาพและเกิด 
ความคุ้มค่าในเซิงภารกิจของรัฐ ไม่มิขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจำเป็น และประขาขนได้รับการอำนวย 
ความสะดวก และไต้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราซบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ 
พิจารณาอนุญาตของทางราขการ พ.ศ. ๒๔๔๘

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (^0ป0ก โ,เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครรา’ฃสิมา

๑©©



ดังนั้น เทศบาลตำบลโนนสูง ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประซาซนแล้วเลร็จในระยะเวลาที่ 
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน -  หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ 
ให้บริการประซาซน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใซ้บัตรคิวในการติดต่อราซการลำหรับผู้มาติดต่อ 
ราซการ

๓ .  วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราซการด้านการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น 

ธรรมต่อผู้มารับบริการ
๓ . ๒ เพื่อให้ประซาฃนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ 

ต้องการของประซาซน
๓.๓ เพื่อให้ประขาซนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ

บริการ
๓ . ๔ เพ ื่อเป ็นเกราะป ้องก ันในการปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ของเจ ้าหน ้าท ี่ม ิให ้กระทำการแสวงหา 

ประโยซน์หรือกระทำการประพฤติมิขอบต่อตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

การจัดทำบัตรคิวในการให้บริการแก่ประซาซนทั่วถึงเป็นธรรม 
๕ . พื้นที่ตำเนินการ

เทศบาลตำบลโนนสูง
๖. วิธีตำเนินการ

๖.๑ จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพื่อกำหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดซอบ ในการดูแล กำกับการ
ให้บริการ

๖.๒ ประชุมขี้แจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
๖.๓ จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
๖.๔ ปีดประกาศประซาสัมพันธ์ให้ประซาซนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการ 

ใซับริการตามลำดับคิว
๖ .๕  จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาซอรับบริการ
๖.๖ สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือ 

นำมาปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (/\0ป๐ก โ3เลก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



๗. ระยะเวลาดาเนนการ
พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

๙. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลโนนสูง 

๑๐. ตัวชี้-รัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต

มีการไซ้บ ัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประซาซนตามลำดับก่อนหลัง สำหรับหน่วยงานที่
ให้บริการ

๑๐.๒ ผลผลิต
- ประซาฃนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้มาขอรับบริการ
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่

แผน,ปฏิปัติการป้องกับการทุจริต (4 ๗ 0 ก ก ) พ.ศ. ๒๕๖๒ -  ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา
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