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  การจัดท าแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันการทุจริต( พ.ศ. 
๒๕61 – ๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลโนนสว่าง   อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีว่า
ด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน
สอดคล้องกับการด าเนินงานของ ป.ป.ช. ได้ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบเพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และขยายผลหรือขยายเครือข่ายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ต่อไป 

 

 แผนปฏิบัติการฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีจากการร่วมมือของคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันการทุจริต ( พ.ศ.๒๕61 –  ๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลโนนสว่าง  ผู้บริหารพนักงาน
เจ้าหน้าที่  หัวหน้าส่วนราชการและผู้น าชุมชนเทศบาลต าบลโนนสว่างจึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ไว้ ณ โอกาสนี้   
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ จะท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ น าไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพมุ่งหวังที่จะให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้เพ่ือประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
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ส่วนที่ 1 
 

บทน ำ 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบง่ชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 

 กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือใหบ้ริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากข้ึนแต่ในทาง
ปฏิบัติท าใหแ้นวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 

 ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจา้ง และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่เกิดจาก 
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 
จากภาคส่วนต่างๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 
 สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
 1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้
เกิดการทุจริต 
 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 
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 3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
 4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไมเ่พียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท า
ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ใหก้ับตนเองและครอบครัว 
 6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแกต่ัวมากยิ่งขึ้น มองแตป่ระโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น 
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย 
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ  
ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผล
ให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชัน
ทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency  International – IT) พบว่า ผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี  2558 อยู่
อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี  2558 ได้ล าดับที ่
101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ใน
ระดับสูง 
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 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน 
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง 
สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซ่ึง
เป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์
ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแส
บริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยอ้งคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชัน
เป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ขาดความเขม้แข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี  พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ 
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดร้ับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี  พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช่ ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564)  เทศบาลต าบลโนนสว่าง  จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพ่ือก าหนดแนวทางการ 
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3.  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) 
 4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4.  เป้ำหมำยของกำรจัดท ำแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถว่งดุลการใช้อ านาจอยา่งเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

 5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 
ประชาชนในทอ้งถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
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 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่รว่มคิด รว่มท า รว่มตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ 
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเขม้แข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน 
การปอ้งกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือขา่ย
ในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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(พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติท่ี 1 
การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสรา้ง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร 
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น  
และฝา่ยประจ า
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.  โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ต่อต้านการทุจริต 
2.  โครงการอบรมคณุธรรมและ
จริยธรรม 
3. มาตรการประชุมติดตามงานของ
หัวหน้าส่วนราชการทุกเดือน 
4. มาตรการให้ทุกส่วนราชการจดั
ประชุมตดิตามงานท่ีได้รบัมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาทุกเดือน 
5.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
6.โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิต
บุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจอย่าง
สุข 
7.โครงการส่งเสรมิคณุธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
 
8. มาตรการให้พนักงานเทศบาลและ
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลทุกคนต้องติด
ป้ายช่ือและต าแหน่งขณะปฏิบัติ
ราชการ 
9 มาตรการประกาศใช้ประมวล
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
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- 
 
 
 
- 

5,000 
 

40,000 
 
- 
 
- 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 
 

40,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 2563 – 2564) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติท่ี 1 
การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ

ทุจริต 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก

แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน

ท้องถิ่น 

1.โครงการส่งเสรมิอาชีพสถานศึกษา
พอเพียง 
2.โครงการเลี้ยงไก่พันธ์ไข ่
3.โครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านึก
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์/สวนหย่อมที่ท า
การ ทต.โนนสว่าง หมู่ที่  11 
5.โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

- 
 

50,000 
- 
 

100,000 
 

50,000 
 

- 
 
- 

10,000 
 
- 
 
- 

50,000 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

1.โครงการฝึกอบรมเยาวชนทางสาย
ใหม่ 
2.โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดโดยอบรมเยาวชนให้มีชีวิตที่ดี
ขึ้น 
3.โครงการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 
4.โครงการ to be  number  One 
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 

60,000 
 

30,000 
 
 

20,000 
 

30,000 

- 
 

30,000 
 
 

20,000 
 

30,000 

- 
 

30,000 
 
 

20,000 
 

30,000 

- 
 

30,000 
 
 

20,000 
 

30,000 

 

มิติท่ี  1 รวม 
14  โครงการ  1  กิจกรรม 

4  มาตรการ 
485,000 235,000 275,000 225,000  

มติทิี ่ 2 
2. การบริ 
หารราช 
การเพื่อ 
ป้องกัน
การทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านง 
ทางการเมืองใน
การต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร 

1.กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อตา้น
การทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มติทิี ่ 2 
2. การ
บริหาร 
ราชการ
เพื่อ 
ป้องกัน
การ 
ทุจริต 

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 

1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 
2. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หัวหนา้ส่วนราชการ 
3. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจา่ยเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป”ี 
4. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจดัหาพสัด”ุ 
5.กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
6. โครงการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ด้านการจดัซื้อ –จัดจ้าง 
7. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ
และการบริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ิ
8. โครงการจ้างส ารวจ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

10,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

10,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

10,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

10,000 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มติทิี ่ 2 
2. การ
บริหาร 
ราชการ
เพื่อ 
ป้องกัน
การ 
ทุจริต 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หนา้ที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีด ี

1. กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
2. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัตริาชการ 
3. มาตรการการมอบอ านาจอนมุตัิ 
อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
4. มาตรการมอบอ านาจของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. มาตรการการออกค า สั่ ง ม อ บ ห 
ม า ย ข อ งนายกเทศมนตร ี
ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแกห่น่วย 
งาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจ 
การการ
ประพฤติปฏบิัต ิ
ตนใหเ้ป็นท่ี
ประจักษ ์ 

1. กิจกรรมการมอบ 
ประกาศเกยีรตคิุณแกส่ตรีดีเด่น 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือ 
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1. มาตรการ “จัดท าขอ้ตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 
2. กิจกรรม ใหค้วามร่วมมือกับหนว่ย
ตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัตริาชการของเทศบาลต าบล
โนนสว่าง 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
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ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มติทิี ่ 2 
2. การ
บริหาร 
ราชการ
เพื่อ 
ป้องกัน
การ 

ทุจริต 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือ 
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

3. มาตรการ “ใหค้วามร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 
4. มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

มติทิี ่ 2 รวม 
3  โครงการ  8  กิจกรรม 

8  มาตรการ 
10,000 10,000 10,000 10,000  

มิติท่ี  3 
3. การ
สง่เสริม 
บทบาท
และการ 
มีส่วนร่วม 
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ 
เผยแพร่ข้อมลู 
ข่าวสารในช่อง 
ทางที่เปน็การ 
อ านวยความ
สะดวกแกป่ระ 
ชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจ สอบ
การปฏิบัตริาช 
การตามอ านาจ
หนา้ที่ขององค์ 
กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

1. โครงการศูนย์ข้อมลูข่าวสารประจ า
ต าบล 
2.มาตรการจัดท าคู่มือในการ
ติดต่อราชการให้กับประชาชน   
3. โครงการก่อสรา้ง/ตดิตั้งหอกระจาย
ข่าวเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
4.โครงการจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์
ช่องทางการติดต่อสื่อสารของเทศบาล 
5.มาตรการก าหนดให้การประกาศ 
เผยแพร่ แผนการจดัหาพสัดุ การ
จัดซื้อ จัดจ้างให้สาธารณชนทราบ 
ต้องลงประกาศในเว็บไซด์ของเทศบาล 
www.nonsawanglocal.go.th  
 

30,000 
 

20,000 
 
- 
 

90,000 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

30,000 
 

20,000 
 

500,000 
 
- 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

30,000 
 

20,000 
 
- 
 
- 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

30,000 
 

20,000 
 
- 
 
- 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติท่ี  3 
3. การ
สง่เสริม 
บทบาท
และการ 
มีส่วนร่วม 
ของภาค
ประชาชน 

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ 
ตอบสนองเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกขข์อง
ประชาชน 

1.มาตรการก าหนดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนก่อนการ
ตราเทศบญัญตัิหรือระเบียบข้อบังคับ
ดัง เช่น เทศบัญญัติขดุดินถมดิน 
2.มาตรการจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการ
สาธารณะ 
3.โครงการ ทต.เคลื่อนที ่
4.โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ทต. 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
30,000 
30,000 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
30,000 
30,000 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
30,000 
30,000 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
30,000 
30,000 

 

 

3.3 การส่งเสรมิ
ใหป้ระชาชน 
มีส่วนรว่ม
บริหารกิจการ
ขององคก์ร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
2.มาตรการก าหนดให้น าแผนชุมชน
มาบรรจุลงในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี 
3.ประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบลประจ าป ี
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน 
5.โครงการสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ทต.โนนสว่าง 
6.โครงการพัฒนางานสาธารณสุขใน
เขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
142,963 

 
220,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
142,963 

 
220,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
142,963 

 
220,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
142,963 

 
220,000 

 

มติทิี ่ 3 รวม 8  โครงการ  1  กิจกรรม 

6  มาตรการ 
562,963 972,963 472,963 472,963  
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ส่วนที่ 2 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติท่ี  4 
4. การ 
เสรมิสร้าง
และปรับ 
ปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบ 
การปฏิบัต ิ
ราชการ
ของ
องค์กร
ปกครอง 
ส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 มีการจดั
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน 
ตามทีค่ณะ 
กรรมการ 
ตรวจเงินแผ่น 
ดินก าหนด 
 
 

1. มาตรการตรวจสอบภายในและการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. มาตรการแต่งตั้งคณะรรมการ
บริหารความเสี่ยงในโครงการต่างๆ
ของเทศบาล 
3. มาตรการจดัท าแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
4. มาตรการติดตามประเมินผลตาม
แผนป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

4.2 การสนับ 
สนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วน 
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือ
การบริหาร
ราชการ ตาม 
ช่องทางที่
สามารถ 
ด าเนินการได ้

1.มาตรการมีค าสั่งให้พนักงาน
เทศบาลอยู่เวรเพื่อรับเรื่องร้องเรยีน
จากประชาชน 
2. มาตรการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ในโครงการก่อสร้างของเทศบาล ณ 
สถานท่ีก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
3.กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

4.3 การส่งเสรมิ 
บทบาทการ 
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

1.กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2.กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาทอ้งถิ่น
ใหม้ีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลโนนสว่าง 
4.มาตรการจัดห้องท างานและห้อง
ประชุมสภาส าหรับสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติท่ี  4 
4. การ 
เสรมิสร้าง
และปรับ 
ปรุงกลไกใน
การ
ตรวจสอบ 
การปฏิบัต ิ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

 

4.3 การส่งเสรมิ 
บทบาทการ 
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

 

5.มาตรการ เฝ้าระวังการ
คอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

มติทิี ่ 4 รวม 
0  โครงการ  4  กิจกรรม 

8  มาตรการ 
0 0 0 0 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ หน้า 14 
 

 
 

ส่วนที ่3 
 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

 ล าดับที่  1 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต    
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การคอรัปชั่นเป็นหินปูนร้ายที่กัดกินสังคมของเรามาโดยตลอดเพราะเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่
ท าลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ดังนั้นจึงยอมไม่ได้ที่จะปล่อยให้การคอร์รัปชั่นเป็นวัฒนธรรมในสังคมของ
เราการปลูกจิตส านึกของทุกภาคส่วนถือว่ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐให้มีค่านิยมในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต   การรณรงค์ประชาสัมพันธ์จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความตื่นตัวของสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริต  
 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑  เพ่ือกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 ๓.๒  เพ่ือส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐให้มี
ค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต         
 ๓.๓  เพ่ือรณรงค์ขยายกลุ่มเครือข่ายในต าบลให้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต   
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์อาทิเช่น  คู่มือการด าเนินงาน  ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
 ๔.๒  ผู้ร่วมเดินรณรงค์จ านวน ๕๐๐  คน ขยายผลสู่กลุ่มประชาชน  จ านวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐  คน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 หมู่ที่ ๑-๑๑  ต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ 
  

๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ ผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนร่วมขบวน
รณรงค ์
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ส่วนที่  3 

 
 ๖.๒  ร่วมเดินรณรงค์ผ่านบริเวณแหล่งชุมชนเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ให้ความส าคัญในการต่อต้านการ
ทุจริตระหว่างเดินรณรงค์มีการแจกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน  ๕,๐๐๐.-  บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-) 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศต าบลโนนสว่าง   อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ร่วมเดินรณรงค์จ านวน ๕๐๐  คน ขยายผลสู่กลุ่มประชาชน  จ านวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐  คนได้ตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตและร่วมต่อต้านการทุจริต 
 

 ล าดับที่  2 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 

๒ หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทยมีมากขึ้น  ท าให้
สังคมไทยเริ่มห่างจากคุณธรรมจริยธรรม  ศีลธรรมอันดีงาม  การปฏิบัติงานของ  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ตลอดจนข้าราชการพนักงานของเทศบาล  ต้องอาศัยหลักจริยธรรม  คุณธรรมในการด ารงตนเพ่ือข่มตนใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทุจริตในหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือเป็นการเรียนรู้คุณธรรม  จริยธรรม และหลักศีลธรรมและน ามาปรับใช้ในการด ารงตนและปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาล 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักจริยธรรม  ศีลธรรม ฝึก
สมาธิ  ฝึกตนและน้อมรับค าสอนทางพุทธศาสนาจ านวน  59  คน 
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ส่วนที่  3 

 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 วัดถ้ าศรีวิไลย์วราราม  บ้านโนนสว่าง  ต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 

๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑  ประชุมคณะท างาน 
 ๖.๒  ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเข้าเรียนรู้  รับฟังธรรม  ฝึกสมาธิ  ปฏิบัติธรรม
ตามหลักค าสอนพระพุทธศาสนา  ณ  วัดถ้ าศรีวิไลย์วราราม   จ านวน ๒  วัน 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
มกราคม  -  กุมภาพันธ์  ๒๕60 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
จ านวน  ๔0,๐๐๐.-  บาท (-สี่หมื่นบาทถ้วน-) 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลสามารถน้อมน าหลักคุณธรรม จริยธรรม  ศีลธรรม ของ
พุทธศาสนามาด ารงตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง 
 

 ล าดับที่  3 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ  ประชุมติดตามงานของหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือน 

2. หลักการและเหตุผล  
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง  เป็นเทศบาลขนาดกลางมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบเป็นจ านวนมาก จึงต้องมีการ
จัดท าระบบติดตามงานของเทศบาล เพ่ือน ามาพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นในการท างาน อีกทั้งยังเป็นมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้ อย 
ปลูกสร้างจิตส านึกของเจ้าหน้าที่โดยผู้บริหารของเทศบาลให้เกิดข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน 
 3.2 เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้มีความคิดเห็น ร่วมตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน 
 3.3 เพ่ือให้ร่วมกันแก้ปัญหาและหาแนวทางในการด าเนินงาน 
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ส่วนที่  3 

 3.4 ปลูกสร้างจิตส านึกในการรักองค์กรและประชาชนให้เกิดข้ึนกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาล 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในปีงบประมาณ 2561 - 2564  จ านวน  36  ครั้ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง ภายในเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม และเอกสารติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละส านัก/
กอง เพ่ือให้ได้รับทราบการด าเนินงานในแต่ละเดือนของการประชุมและติดตามผลการด าเนินงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ     

 - 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
  มีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในปีงบประมาณ 2561 - 2564  จ านวน  36  ครัง้ 
 

 ล าดับที่  4 
 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ  ให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาทุก 
     เดือน 

2. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันทุกส่วนราชการแต่ละส านักหรือกองจะมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นจ านวนมาก มีจ านวน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหลายราย ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้าส่วนราชการจะต้องพบปะ พูดคุย กับเจ้าหน้าที่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงาน เพื่อเร่งรัดผลการปฏิบัติให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งให้โอวาทเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน 
 3.2 เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 3.3 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้กับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่และมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่  3 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ในแต่ละส านัก/กอง มีการจัดประชุมฯในปีงบประมาณ 2561 - 2564 จ านวน 36 ครั้ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง ในสังกัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 แต่ละส านัก/กอง เชิญเจ้าหน้าที่เข้าประชุม 

6.2 จัดประชุม 
 6.3 ท ารายงานการประชุมและรายงานผลให้นายกเทศมนตรีทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ      

  - 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
 แต่ละส่วนราชการมีการจัดประชุมฯในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564 จ านวน 36 ครั้ง 
 
 ล าดับที่  5 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
2. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรจึงจ าเป็นที่ จะต้องได้รับ
การพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การพัฒนาบุคลกร จึงเป็นการน า
ศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการน าเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ รวมทั้ง กฎหมายและ  ระเบียบ
ต่างๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ สร้างให้แต่ละ
บุคคล เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน อย่างไรก็ตาม ใน
การพัฒนาองค์กร ต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนาระบบในการ ท างาน ซึ่งระบบในการ
ท างาน เมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงานไปตามระบบ แต่  ศักยภาพของบุคลากร จะต้องมี
การพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยทีมีการเปลี่ยนแปลงไป  ตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพใน
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การท างานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมี การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการ
เสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญก าลังในการท างาน ที่นับว่าเป็น 
 

 
ส่วนที่  3 

 
สวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะท าให้  บุคลากรได้รับความรู้ เพ่ือน าไปใช้ในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่บุคลากร ส านักส่งเสริมฯ จะต้องได้รับได้รับพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์(Achievement Motivation) จึง เห็นสมควรจัดการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน” ในครั้งนี้ขึ้น 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้บุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  
 2.เพ่ือให้บุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถ  ดึงศักยภาพ
ของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างเทศบาล  จ านวน  47  คน 
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง  
  

6.  วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 - 2564) 
 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 จ านวน  30,000.-  บาท  (-สามหมื่นบาทถ้วน-) 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลโนสว่าง 
 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1.  บุคลากรของส านักส่งเสริมฯ ได้รับพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Achievement 
Motivation) จ านวน  47  คน 
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ส่วนที่  3 
 ล าดับที่  6 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการ 
     ด้วยใจอย่างมีสุข   

๒ หลักการและเหตุผล 
 การท างานด้วย  จิตที่เบิกบานจะท าให้การท างานเป็นสุขเพ่ิมพูนความรู้ให้บุคลากรในส่วนงาน  ส านักงาน
ให้มีความรู้ทุกๆด้านมีความสุขในการปฏิบัติงานเพื่อน าความรู้มาพัฒนาในส่วนงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมีใจรัก
งานที่ท าอย่างมีพลังมีความเป็นผู้น าในหัวใจคน  มีทัศนคติท่ีดีต่อเพ่ือร่วมงาน  ผู้บริหาร ต่อองค์กรอย่างเต็มที่ และ
มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน  มีการสื่อสารที่ดีมีพฤติกรรมการบริการด้วยใจเข้าถึง
วัฒนธรรมองค์กร 
 ๓.๒  เพ่ือให้บุคลากรมีพลังในการท างานอย่างมีความสุข  มีทัศนคติที่ดีต่องาน  ผู้บริหาร  หัวหน้างาน  
หน่วยงาน  เพื่อร่วมงาน  ผู้มาใช้บริการ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร   สมาชิกสภา  ผู้อ านวยการกอง/ส านัก หัวหน้าส่วน  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง 
จ านวน  59   คน 
  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 

๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ บรรยายพร้อมกิจกรรมเน้นกระบวนการกลุ่มและท างานเป็นทีมร่วมคิดร่วมท าคุณธรรมน าความรู้และ
ด าเนินชีวิตตามหลักธรรม 
 ๖.๓  บรรยาย-ฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลิกภาพและปรับเปลี่ยนทัศนคติการท างานตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 มกราคม  - กุมภาพันธ์ ๒๕61 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
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 จ านวน  ๓๐,๐๐๐.- ( -สามหมื่นบาทถ้วน-) 
 

 
 
 
 

ส่วนที่  3 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร   สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาลมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานมีความรักความสามัคคีเอ้ืออาทรต่อกัน  
ด าเนินชีวิตที่เอ้ืออาทรต่อกันเคาระศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์  พัฒนาจิตใจที่สูงขึ้นมีเหตุผลและเหตุแก่ประโยชน์
ส่วนรวม 
 

 ล าดับที่  7 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรให้มีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานการด าเนินชีวิต  ตั้งมั่นในคุณธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริตไม่ฉ้อราษฎรบังหลวงไม่โลภมากและไม่รู้จักพอ  มีความเมตตากรุณา  มีน้ าใจความอ่อนโยน
ความเสียสละความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักให้อภัย  รักในศักดิ์ศรีของตน  งานส าเร็จมุ่งสู่องค์กรสู่ความส าเร็จ  หาก
บุคลากรมีเป้าหมายร่วมกันก่อให้เกิดความสามัคคีและท างานอย่างมีความสุข 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดีให้บุคลากรสามารถน าหลักคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนินชีวิต 
 ๓.๒  เพ่ือให้บุคลากรมีความเป็นผู้น าในหัวใจคน  มีศิลปะการเป็นผู้น า  ผู้บริหารที่ดีโดยใช้หลัก
ธรรมาธิปไตยและให้อภัยกัน 
  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร   สมาชิกสภา  ผู้อ านวยการกอง/ส านัก หัวหน้าส่วน  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง 
จ านวน  59   คน 
  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมเทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
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๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑  บรรยายหลักธรรมธรรมะและกิจกรรมน าสู่ธรรมะ 
 ๖.๒  เน้นกระบวนการกลุ่มและท างานเป็นทีมร่วมคิดร่วมท าคุณธรรมน าความรู้และด าเนินชีวิต 
ตามหลักธรรม 
 ๖.๓  พัฒนาบุคลิกภาพและปรับเปลี่ยนทัศนคติการท างาน 

 
ส่วนที่  3 

 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ธันวาคม   ๒๕61 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน  4๐,๐๐๐.- ( -สี่หมื่นบาทถ้วน-) 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร   สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาลมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานมีความรักความสามัคคีเอ้ืออาทรต่อกัน  
ด าเนินชีวิตที่เอ้ืออาทรต่อกันเคาระศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์  พัฒนาจิตใจที่สูงขึ้นมีเหตุผลและเหตุแก่ประโยชน์
ส่วนรวม 
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ส่วนที่  3 
 

 1.1.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

 ล าดับที่  1 
 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคนต้องติดป้ายช่ือและต าแหน่งขณะ
     ปฏิบัติราชการ  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการจากเทศบาลต าบลโนนสว่างทราบว่า ได้มาติดต่อราชการกับผู้ใด 
ใครเป็นผู้ให้บริการ และเป็นการป้องกันการทุจริตในหน้าที่ราชการ สร้างระเบียบวินัยในการปฏิบัติหน้าที่  
 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือให้ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ให้บริการ  
 3.2  เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  
 

4. เป้าหมาย 
 บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
6. วิธีด าเนินการ 
 ประกาศให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง  ติดป้ายชื่อ
ขณะปฏิบัติราชการ   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน  2564 

๘. งบประมาณด าเนินการ       

 -                                       

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานอัตราก าลัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
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 บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลโนนสว่างทุกคน ติดป้ายชื่อขณะปฏิบัติราชการ 
 

 
 
 
 

ส่วนที่  3 
 

 1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 ล าดับที่  1 
 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล         

2. หลักการและเหตุผล  

 เป็นกิจกรรมหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลต าบลโนนสว่างในด้าน “ใส่ใจคุณธรรม”       

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือก าหนดทิศทางการประพฤติ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม                                   
 3.2 เพ่ือปลุกจิตส านึกการกระท าท่ีไม่ขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน                  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในเทศบาลต าบลโนนสว่าง  มีประมวลจริยธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวการปฏิบัติตน และได้รับการ
ปลุกจิตส านึกในการปฏิบัติตนที่ไม่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน       

5. พื้นที่ด าเนินการ    
  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงประมวลจริยธรรมข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลโนนสว่าง     
  6.2 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงประมวลจริยธรรมข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลโนนสว่าง    
        6.3 ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมฯ เสนอผู้บริหารเห็นชอบ ลงนาม                           
  6.4 ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลโนนสว่าง                           
  6.5 ส าเนาแจ้งทุกส่วนราชการ ยึดถือปฏิบัติ     

7. ระยะเวลาด าเนินการ          
  ปีงบประมาณ 2561                                                                  

8. งบประมาณด าเนินการ        

     -                                                            
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9. ผู้รับผิดชอบ     
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง                      

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์     
  ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลโนนสว่าง        . 
   
 

 
ส่วนที่  3 

 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

 ล าดับที่  1 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริมอาชีพสถานศึกษาพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
มีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลานานกว่า 30 ปี  และได้ทรงย้ าแนวทางการพัฒนา
ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางสายกลางและความไม่ประมาท  โดยค านึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้าง
ภูมิคุ้มกันในตัว  ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต  การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤติและ
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  โรงเรียนบ้านโนน
สว่างจึงน้อมน าแนวพระราชด าริดังกล่าว  มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  โดยจัดการเรียนรู้บูรณา
การเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมให้ใช้ความรู้อย่างรอบคอบ
ระมัดระวัง  ฝึกให้เด็กคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผล  และมีภูมิคุ้มกันส่งเสริมให้เด็กท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  รับผิดชอบ  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน  มีวินัย  มีสัมมาคารวะ  ปลูกฝังจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมสืบ
สานวัฒนธรรมไทย  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัดและ
ความสนใจเพ่ือให้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และสามารถอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ความสุข 
 

3. วัตถุประสงค์   
  2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนน าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนา
สังคมได้ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสว่าง   

 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ หน้า 26 
 

 

6. วิธีด าเนินการ   
6.1 เสนอโครงการ  
6.2 ประชุมชี้แจง 
6.3 แต่งตั้งคณะท างาน 
6.4 ด าเนินงานตามโครงการ 
 
 

ส่วนที่  3 
 
6.5 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
6.6 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 - 2564) 
 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 จ านวน  50,000.-  บาท  (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 
 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสว่างมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตและพัฒนาสังคมได้ 
 2. นักเรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์  สุจริต  รับผิดชอบ  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน  มีวินัย  มีสัมมาคารวะ  
ปลูกฝังจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีภูมิคุ้มกัน  มีความสุขตามควรแก่อัตภาพ 
 

 ล าดับที่  2 
 

1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ 
 

2.  หลักการและเหตุผล   
 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  ถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจเนื่องจากสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างโครง
ต่อเนื่อง  ตลอดทั้งปีในประเทศไทยไข่ไก่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคและเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วประเทศไม่ว่าเป็น
ร้านค้าที่สั่งซื้อไข่ไก่น าไปท าอาหารเพราะว่าไข่ไก่ได้ถือว่าอยู่ในอาหาร 5 หมู่  การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพ่ือที่จะเป็นองค์
ความรู้ส าหรับเกษตรกร ในการศึกษาและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลโพกรวม มีการใช้ชีวิตประจ าวัน ตามหลักของความพอเพียง ความ
พอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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และมีคุณค่า  
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลโนนสว่าง  เลี้ยงไก่ไว้รับประทานไข่หรือเนื้อไก่ ส่งเสริมสุขภาพของ
ตนและบุคคลในครัวเรือน  
 3.3  เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลโนนสว่าง ลดรายจ่าย และเพ่ิมรายได้ภายในครัวเรือน  
 3.4  เพ่ือเป็นการรวมกลุ่มสร้างความสามัคคีให้เกิดในชุมชนเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นการ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป  
 
 

ส่วนที่  3 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้และทักษะการเลี้ยงไก่ไข่ให้แก่ประชาชน  ต าบลโนน
สว่าง  จ านวน  20  คน 
 4.2 ประชาชนมีความรู้และทักษะการเลี้ยงไก่ไข่  
 4.3 ประชาชนรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม  
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 

6.  วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดท าโครงการฯ เพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ผ่านทางหอกระจายข่าวและทางเว็บไซต์  
 6.3 ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้น าชุมชนแต่ละหมู่บ้าน ประกาศและรับสมัครประชาชนที่ สนใจ  
 6.4 จัดอบรมส่งเสริมความรู้ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนด้วยการเลี้ยงไก่ไข่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดท ากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีหลักสูตรการเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่ เกี่ยวกับ
โรคและการป้องกัน  
 6.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ฯ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น   
 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 จ านวน  50,000.-  บาท  (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลโนนสว่าง  มีการใช้ชีวิตประจ าวัน ตามหลักของความพอเพียง ความ
พอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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และมีคุณค่า  
 10.2 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลโนนสว่าง  เลี้ยงไก่ไว้รับประทานไข่หรือเนื้อไก่ ส่งเสริมสุขภาพของตน
และบุคคลในครัวเรือน  
 10.3  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลโนนสว่าง  ลดรายจ่าย และเพ่ิมรายได้ภายในครัวเรือน  
 10.4  มีการรวมกลุ่มสร้างความสามัคคีให้เกิดในชุมชนเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นการพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป  
 
 

ส่วนที่  3 
  
ล าดับที่  3 
 

1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่จากการที่มีการ ลักลอบตัดไม้ที่ผิด
กฎหมายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมีจ านวนลด น้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน จึงได้ท าการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กันเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะสามารถ ช่วยให้ธรรมชาติของประเทศกลับมา
มีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยใน ปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ พระองค์
ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานาประการที่จะเพ่ิมปริมาณของป่า ไม้ในประเทศไทยให้มากข้ึนอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ซึ่งพระองค์ได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการ ด าเนินงาน คือแนวคิดเรื่อง "ปลูกป่า ๓ อย่าง เพื่อประโยชน์ 
๔ อย่าง" ปลูกป่า ๓ อย่าง ได้แก่ ป่าส าหรับไม้ ใช้สอย ป่าส าหรับเป็นไม้ผล และป่าส าหรับเป็นเชื้อเพลิง ประโยชน์ 
๔ อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ พออยู่หมายถึงไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัย
และจ าหน่าย พอกินหมายถึงปลูก พืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร พอใช้หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและ
พลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาล
ต าบลโนนสว่างจึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก 
และเยาวชน รวมถึงผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.๑  เพ่ือให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชน รวมถึงผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
 3.๒  เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี และให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน  
 3.๓  เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  
 3.๔  เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาสภาพแวดล้อมป่าที่เสื่อมโทรม 
 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  150  คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มเยาวชน เด็กนักเรียนโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ต าบลโนนสว่าง  พนักงาน  ลูกจ้างเทศบาล และประชาชนทั่วไป 
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5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 

6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  เขียนโครงการ/บันทึกข้อความขออนุมัติ 
 6.2  ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และแจ้งให้ทราบถึง ภารกิจตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย 
 

   
 ส่วนที่  3 

 
 6.3  ประชาสัมพันธ์โครงการ/ติดต่อประสานงานกับวิทยากร 
 6.4  ด าเนินการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ/ประเมินผลโครงการ 
 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 4  ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 จ านวน  10,000.-  บาท  (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  เด็ก และเยาวชน รวมถึงผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น มีความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  
 10.๒  เกิดความสามัคคี และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน  
 10.๓  ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
 10.๔  ชุมชนช่วยกันป้องกันรักษาและเกิดความหวงแหนป่าในชุมชน 
 
 ล าดับที่  4 
 

1.  ชื่อโครงการ  :  ปรับปรุงภูมิทัศน์/สวนหย่อนที่ท าการ  ทต.โนนสว่าง  หมู่ที่  11 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาเรื่องต้นๆ  ของโลกได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  เนื่องจาก
จ านวนประชากรในโลกเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้เกิดการ
พัฒนาด้านต่างๆ  มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจลงทุนภาคอุตสาหกรรมและการส่งเสริมการบริโภคของ
ประชากรภายในประเทศให้สูงขึ้น  การพัฒนาดังกล่าวจึงเป็นการเร่งรัดให้มีการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
ประโยชน์  จึงท าให้สภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  เป็นเหตุให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ก่อให้เกิดผลกระทบตามมา  เช่น  ภาวะโลกร้อน  เกิดภัยธรรมชาติ  ฤดูกาล
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เปลี่ยนแปลง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง  เล็งเห็นความส าคัญของสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ทางกายภาพ  เป็นเรื่อง
จ าเป็นที่พนักงานเทศบาลต้องตระหนักสร้างจิตส านึก  ช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้พร้อมจัดตกแต่ง  ปรับปรุงให้
สวยงามอยู่ตลอดเวลา  สอดคล้องกับการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน  ซึ่งการปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ
ผู้บริหาร  ข้าราชการพนักงานท างานใช้ชีวิตขณะที่ตื่นอยู่ในที่ท างานมากที่สุดประมาณ  7 - 9  ชั่วโมงต่อวันหนึ่ง
อาทิตย์ปฏิบัติงาน  5  วัน  สิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมในการท างานจึงมีอิทธิพลต่อการท างานสภาพแวดล้อม
ภูมิทัศน์ทางกายภาพที่ดีก่อให้เกิดความสวยงาน  ความร่มรื่น  รวมทั้งลดปัญหาโลกร้อนและผู้ปฏิบัติงานภายใต้ภูมิ 
 

 
ส่วนที่  3 

 
ทัศน์ทางกายภาพสวยงามดี  สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยย่อมส่งผลท าให้มีสุขภาพดีมีความสุขใจในการท างาน
ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการบริการภายใต้ภารกิจถ่ายโอนที่หลากหลาย  ท าให้ประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการในแต่ละวันจ านวนมาก  ดังนั้นเทศบาลต าบลโนนสว่าง  จึงเล็งเห็นความส าคัญของการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณเทศบาลต าบลโนนสว่าง  เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวให้ดีขึ้นโดยมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้  ปรับปรุง
สวนหย่อมบริเวณเทศบาลจัดประดับตกแต่งพ้ืนที่ใช้สอย  เพ่ือให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน  
สร้างบรรยากาศที่ดี  และให้เกิดความประทับใจต่อผู้มาเยี่ยมเยือนตั้งแต่เริ่มแรก  เทศบาลต าบลโนนสว่างจึงได้
จัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเทศบาลต าบลโนนสว่าง  ขึ้น 
 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้และปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณของเทศบาล  ลด
ปัญหาภาวะโลกร้อน  และรักษาภาวะสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาล 
 3.2  เพื่อให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดีและเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน  อันจะส่งผลท าให้ผู้ปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบลโนนสว่างมีสุขภาพดีมีความสุขใจในการท างานตลอดจนสร้างความประทับใจแก่ประชาชนที่มารับ
บริการ 
 3.3  เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้ตระหนักจิตส านึกต่อสาธารณะช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้ปรับปรุง
สวนหย่อมและสร้างความร่มรื่น  สะอาด  สวยงาม 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1  ผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงานจ้างเทศบาลต าบลโนนสว่าง  จ านวน  65  คน 
 4.2  ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  50  คน/วัน 
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ด าเนินการส านักงานเทศบาลต าบลโนนสว่าง  บริเวณสวนย่อม  สวนหน้าอาคาร  หน้าห้องน้ า 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  ประชุมและวางแผนการด าเนินงาน 
 6.2  ปลูกต้นไม้และปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณหน้าเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
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 6.3  ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคารเทศบาล 
 6.4  ประดับตกแต่งไม้ประดับบริเวณหน้าห้องน้ า 
 6.5  ปลูกต้นไม้รอบๆ  เทศบาล 
 6.6  ตัดตกแต่งก่ิงไม้  ต้นไม้ 
 
7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 เดือนกรกฎาคม  เดือนสิงหาคม  2561 
 

ส่วนที่  3 
 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 จ านวน  100,000.-  บาท  (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  เทศบาลได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้  สวนหย่อมพร้อมลดปัญหาภาวะโลก
ร้อนแก่ประชาชน  และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 10.2  ประชาชน  และผู้มาติดต่อราชการ  ผู้มาเยือน  และผู้ปฏิบัติงานได้มีภูมิทัศน์ที่ดี  ร่มรื่น  สะอาด
เรียบร้อย 
 10.3  พนักงานเทศบาลได้ตระหนักจิตส านึกต่อสาธารณะช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้  สวนหย่อม  และ
สร้างความร่มรื่น  ความสะอาด  สวยงามแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
 ล าดับที่  5 
 
1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 สิ่ งแวดล้อมเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ มีคุณค่ายิ่ ง  ชุมชนที่มีสิ่ งแวดล้อมที่ดี  มีการพัฒนาพ้ืนที่                    
สิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบ และสะอาดอยู่สม่ าเสมอย่อมส่งผลให้ชุมชนดูน่ามอง ทัศนียภาพก็จะดีไปด้วย การปล่อย
ปละละเลยให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนเสื่อมโทรม จะส่งผลกระทบให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้นเสื่อมไปด้วย  
 เนื่องในวโรกาส  12  สิงหาคม  วันแม่แห่งชาติ ปี 60  นี้  เป็นวันที่ส าคัญของคนไทยทั้งประเทศ 
ประชาชนในชุมชนของเทศบาลต าบลโนนสว่าง  ได้ร่วมใจพัฒนาชุมชนตลอดจนสิ่งแวดล้อม และเป็นการรณรงค์ให้
ประชาชนทุกคนรู้จักรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมของตน เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ท าให้ทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมสวยงาม น่ามอง และเป็นการสร้าง  ความสามัคคีให้คนในชุมชนอีก
ด้วย 
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3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 3.2  เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 3.3  เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามในชุมชน 
 3.4  เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน 
 
 

ส่วนที่  3 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนต าบลโนนสว่าง  จ านวน  1,000  คน 
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

ณ  บริเวณถนนทุกสายในเขตเทศบาลฯ  

6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  ประชุมและวางแผนการด าเนินงาน 
 6.2  เขียนโครงการ/บันทึกข้อความขออนุมัติ 
 6.3  ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และแจ้งให้ทราบถึง ภารกิจตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย 
 6.4  ประชาสัมพันธ์โครงการ/ติดต่อประสานงานกับวิทยากร 
 6.5  ด าเนินการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ/ประเมินผลโครงการ 
 
7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 วันที่  11  สิงหาคม  2561   
 
8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 จ านวน  50,000.-  บาท  (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ท าให้ประชาชนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 10.2  ท าให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนสว่างร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 10.3  ท าให้ทัศนียภาพของชุมชนสวยงามน่ามอง 
 10.4  ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ หน้า 33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 
 ล าดับที่  1 
 
1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด  เป็นวาระแห่งชาติ  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  พ.ศ.  2555  ก าหนดกลยุทธ์ที่ส าคัญในการด าเนินงาน  7  แผน  4  ปรับ  3  หลัก  
6  เร่ง  โดยมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบด าเนินการตามแผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดซึ่ง
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  2  ส่วนแยก  1  ได้มอบให้ชุดวิทยากรกระบวนการเครือข่ายผู้น า
ชุมชนเข้มแข็ง  ที่  2103  ซึ่งได้รับมอบพื้นที่  4  อ าเภอตามแนวชายแดนของจังหวัดบึงกาฬ  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติด  (Potential  Demand)  ในชุมชน  ให้มีการวางแผนและมาตรการการป้องกัน  เพื่อเป็น
การสนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าว  และขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย  ของกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค  2  ส่วนแยก  1  ให้มีความชัดเจน  เกิดความเข้มแข็ง  และมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็น
รูปธรรม 
 เพ่ือเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  13)  พ.ศ.  2552  มาตรา  50 (1)  รักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน  เทศบาลต าบลโนนสว่างจึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ขึ้น 
 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินชนะยาเสพติด  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2558  และนโยบายของกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค  2  ส่วยแยก  1  
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 3.2  เพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนน าห้องเรียนสีขาวในการต่อต้านยาเสพติด 
 3.3  เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษา  รู้เท่าทันไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุข  และสารเสพติด 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
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 นักเรียนแกนน าห้องเรียนสีขาว  โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม  ต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัด
บึงกาฬ  จ านวน  300  คน 
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 
 
 
 

ส่วนที่  3 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  เสนอโครงการ  พิจารณาวางแผนด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
 6.2  ประสานวิทยากร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.3  ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนแกนน า  และจัดกิจกรรมตามโครงการที่ก าหนด 
 6.4  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  2  ส่วนแยก  1 
 
7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 - 2564) 
 
8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 จ านวน  60,000.-  บาท  (-หกหมื่นบาทถ้วน-) 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 นักเรียนแกนน าห้องเรียนสีขาว  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  เป็นเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา 
 
 ล าดับที่  2 
 
ล าดับที่  1 
 
1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยอบรมเยาวชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
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 ยาเสพติดถือเป็น "ภัยคุกคามที่กัดกร่อน บ่อนท าลายประเทศชาติ" ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งต่อ
บุคคล สังคมส่วนรวม และการพัฒนาประเทศ ท าให้สูญเสียทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนเป็นก าลังที่ส าคัญของประเทศในอนาคต 
          อีกท้ังการแพร่ระบาดของยาเสพติดก่อให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศ ไม่เป็นที่
ไว้วางใจของนานาชาติในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท าให้ไม่กล้าเข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุนทาง
การค้าและธุรกิจต่างๆ 
 ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการเป็นพื้นที่ผลิต การเป็นพื้นที่การค้า การเป็นพื้นที่แพร่ 
 

 
ส่วนที่  3 

 
ระบาด และการเป็นทางผ่านยาเสพติด โดยเฉพาะ เฮโรอีน กัญชา และยาบ้า แม้การปราบปรามยาเสพติดที่ผ่านมา 
ไม่ว่าจะเป็นการประกาศสงคราม หรือเน้นไปที่การปราบปรามจะด าเนินการมาหลายรัฐบาล แต่ปัญหายาเสพติดยัง
เป็นโจทย์หินที่ท้าทายการแก้ปัญหาของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย 
          และท่ีผ่านมาการปราบปรามหรือเพ่ิมโทษไม่ได้ท าให้ปัญหายาเสพติดหมดไป เพราะจากการส ารวจจ านวน
ผู้เสพยาเสพติดในประเทศไทยกลับมีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั่นแสดงว่าการปราบปรามอย่างเดียวไม่เพียงพอ 
จ าเป็นต้องมีนโยบายด้านอื่นมาสนับสนุนด้วย  การดึงพลังของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกันท างานแบบบูรณา
การก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของผู้น าชุมชนให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจาก
ท้องถิ่น 
 3.2  เพ่ือสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากท้องถิ่น 
 3.3  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและน า
ประสบการณ์มาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ตรงจุดมากท่ีสุด 
 3.4  เพื่อเป็นการพัฒนาต าบลท่าแร้งให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนสืบไป 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 นักเรียน โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม  ต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ   
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  เสนอโครงการ  พิจารณาวางแผนด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
 6.2  ประสานวิทยากร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.3  ด าเนินโครงการเพ่ือจัดกิจกรรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
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 6.4  สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการฯ 
 
7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 - 2564) 
 
8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 จ านวน  30,000.-  บาท  (-สามหมื่นบาทถ้วน-) 
 
 

ส่วนที่  3 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 นักเรียน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข  เป็นเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่
นักเรียนในสถานศึกษา 
 
 ล าดับที่  3 
 
1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 องค์กรอนามัยโลก ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการเฝ้าระวังสถานการณ์การตั้งครรภ์ของวัยรุ่น คิดเป็นร้อย
ละของผู้หญิงอายุต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ที่ตั้งครรภ์ ต่อผู้หญิงทุกกลุ่มอายุที่ตั้งครรภ์ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ เพ่ือบ่งชี้
ระดับความรุนแรงของปัญหาดังกล่าว ซึ่งในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๕) การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทย
อายุต่ ากว่า ๒๐ ปี มีค่าสูงเกินเกณฑ์เฝ้าระวัง และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยตลอด ทั้งในกลุ่มมารดาอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี 
และมารดาอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี   
 การให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองให้เกิดสุขภาวะทางเพศที่ดีและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และ
รอบด้าน โดยเน้นพัฒนาการของผู้เรียนเป็นส าคัญ ปลูกฝังความเชื่อ เจตคติที่ดี และมีทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ตัดสินใจด าเนินชีวิตที่งดงาม เหมาะสมกับประเพณีอันดีงามของไทยวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรสูง  จาก
ข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มวัยรุ่น ปี ๒๕๕๓ พบว่า เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ครั้ง
แรกอายุเฉลี่ย ๑๓-๑๕ ปี และใช้ถุงยางอนามัยไม่ถึงร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ยังพบว่าวัยรุ่นสระแก้ว 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.๒๕๕๒ -๒๕๖๑ โดยมุ่งให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ ซึ่งทักษะชีวิตเป็นจุดเน้นด้านความสามารถและทักษะที่
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เด็กและเยาวชน จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน  เป็นภูมิคุ้มกันพ้ืนฐานที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและความท้าทายในการด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ในเรื่อง
ของเพศศึกษาอย่างรอบด้าน  เพื่อน าไปสู ่การป้องกันและการหลีกเลี ่ยง รวมถึงความปลอดภัยของเด็กและ
เยาวชน 
 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา 
อย่างรอบด้าน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ส่วนที่  3 
 
 3.๒  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 ๓.3  เพ่ือสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหา ระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน และกลุ่มเพ่ือนวัยรุ่น  
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เชิงปริมาณ 
 4.๑  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูแนะแนว หรือครูสุขศึกษา หรือครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด 
 เชิงคุณภาพ 
 4.2  ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาอย่างรอบด้านในสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.3  เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม มี
พฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย และรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 
 
6.  วิธีด าเนินงาน 
 6.๑  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูแนะแนว หรือครูสุขศึกษา หรือครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (ครูแกนน า) หลักสูตร ๒ วัน (เทคนิคการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษารอบด้านและปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น พฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัยของวัยรุ่น) 
 6.๒  ครูแกนน า ขยายผลเทคนิคการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษารอบด้านและปัญหาการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น พฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัยของวัยรุ่น 
 6.๓  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน 
 6.๔  สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่นักเรียนหรือผู้ปกครอง ดังนี้ 
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        - จัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้แก่ครอบครัว  ได้แสดงบทบาทหน้าที่   ในการอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคน
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ และให้ความรัก ความอบอุ่นแก่ลูก ผ่านสื่อ 
        - จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักและเฝ้าระวังปัญหา ระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน       กลุ่ม
เพ่ือนวัยรุ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่                                         
 6.๕  วัดทัศนคติของนักเรียน เด็กและเยาวชน ที่ผ่านการด าเนินกิจกรรม ก่อนและหลังด าเนินการ ด้วย
เครื่องมือการประเมินผลที่จัดท าข้ึน และการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก 
 6.6  ติดตาม ประเมินผล สรุป และรายงานผล 
 
 

 
ส่วนที่  3   

 
7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 - 2564) 
 
8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 จ านวน  20,000.-  บาท  (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 
 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ครูที่ผ่านการอบรม สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับและประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพศศึกษาอย่างรอบด้านในสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.๒  เด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลโนนสว่าง มีภูมิคุ้มกันต่อการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย และรู้จักหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
 
 ล าดับที่  4 
 
1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการ  To  Be  Number  One  โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันให้ความส าคัญต่อเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้
มาก โดยได้ประกาศนโยบายฟ้ืนฟูค่านิยมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาอยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งเน้นการจัดระเบียบลดปัจจัยเสี่ยง เช่น สถานบันเทิง/สถานบริการ ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต โต๊ะสนุ๊ก 
เป็นต้น รวมทั้งเสริมปัจจัยบวกส าหรับเยาวชน การพัฒนาเยาวชน เพ่ิมกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชน เช่น การ
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ประกวดกิจกรรม การส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ต่าง ๆ การเล่นดนตรี การอบรมพัฒนาคุณธรรม ครอบครัวสัมพันธ์ 
การสร้างเครือข่ายเยาวชน ฯลฯ 
           ฉะนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาโครงการ To Be Number One ของโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมให้เข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น งานส่งเสริมกิจการนักเรียนจึงได้จัดท าโครงการ  To Be Number One ประจ าปีการศึกษา  ขึ้น 
 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น โครงการ To be number one จึงเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียน มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายท่ีดีสอดคล้องตามมาตรฐานด้านผู้เรียนข้อที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.4
และ1.5 และผู้เรียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมาหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมทั้งปัญหาทางเพศ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก มีความมั่นคง และให้
เกียรติผู้อื่นตามมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 และ2.4  
 

 ส่วนที่  3 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นม.1 - 6  ทุกคน และบุคลากรในโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ตระหนักและ
ให้ความส าคัญในการลด ละเลิกยาเสพติด  
 3.2  สามารถส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนที่มีส่วนในการช่วยเหลือเพ่ือนให้ค าปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาผู้มีสุขภาพจิตได้ถูกต้องเหมาะสม  
 3.3  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นหนึ่งได้โดยไม่พ่ึงยาเสพติด 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 นักเรียนระดับชั้น ม.1 - 6  ทุกคน  จ านวน  350 คน  ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม  จ านวน 15 คน มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรม 
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ  โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  ขั้นเตรียมงาน(PLAN)  ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาวางแผนการด าเนินงานเสนอแผนการด าเนินงาน
ให้ฝ่ายบริหาร 
 6.2  ขั้นด าเนินการ (DO)  ด าเนินการตามแผน  เก็บข้อมูลการด าเนินการ 
 6.3  ขั้นตรวจสอบ (CHECK)วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางการแก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนา 
 6.4  ขั้นรายงาน (ACTION) สรุปและรายงาน 
 
7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 - 2564) 
 
8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
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 จ านวน  30,000.-  บาท  (-สามหมื่นบาทถ้วน-) 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 
 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 นักเรียนโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม  ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม เป็น
หนึ่งได้โดยไม่พ่ึงยาเสพติด 
 
 

ส่วนที่  3 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
 ล าดับที่  1 
 
1.  ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2561 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมน่้อยกว่าร้อยละ50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการ
ที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไมใ่ช่ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได ้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ 
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กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่
จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้ ต้อง
ยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมข่ืนใจให้แก่ 
 

 
ส่วนที่  3 

 
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน
มาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้อง
ถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แมว้่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจ
ให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไมม่ากเทา่กับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ 
ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการ
ทุจริตของคนนอกองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององคก์รตนเองตอ่ไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
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 เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

 
ส่วนที่  3 

 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่  3 

 
2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ 
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 
 ล าดับที่  1 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลโนนสว่าง  เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  และมี
มาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
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 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คน
เกง่เขา้มาท างาน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการดา้นการบริหารบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
 
 

ส่วนที่  3 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตง่ตั้ง โยกยา้ย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  พ.ศ. 25xx 
 6.2 น าหลักเกณฑก์ารบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจ านวน 1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % 
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  - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่า
ระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
 
 ล าดับที่  2 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีก
มากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย  ไปรวมอยู่กับฝ่าย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการ 
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 
ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่
ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 
สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอ า นาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ
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ให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวี
สติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมาย 
ก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไมส่ร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ้งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
 
 
 

ส่วนที่  3 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปละปลัดเทศบาลมอบหมายให้
หัวหน้าส่วนราชการ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได_รับมอบหมายในทุกเดือน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
 
 

ส่วนที่  3 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  -มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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ส่วนที่  3 
 

 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เปน็ไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยา่ง 
เคร่งครัด 
 
 ล าดับที่  1 
 
1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลโนนสว่าง  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต้อ
การบริหารงานของเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2559  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

 
ส่วนที่  3 

 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเปน็ไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
 ล าดับที่  2 
 
1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 
3. วัตถุประสงค์ 
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 3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

 
ส่วนที่  3 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง พัสดุ  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
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 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
 ล าดับที่  3 
 
1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
 

 
ส่วนที่  3 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพ่ือให้หนว่ยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จา่ยเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าคูม่ือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวขอ้งกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
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 กองพัสดุ เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
 10.2 มีการป้องกันการใช้จา่ยเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
 

 ล าดับที่  4 
 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านนานการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากเทศบาลต าบลโนนสว่าง  มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ  ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 
50 (9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้ เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผย
และเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ 
ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ 
– จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและ
กิจกรรม 
 
3. วัตถุประสงค์ 
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 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดต้ามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด า เนินการตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่9) พ.ศ. 
2553จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต ์ บอรด์ประชาสัมพันธ์  หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
 
 

ส่วนที่  3 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง  และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
 - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ไดแ้ก่ ทาง
เว็บไซต์  บอรด์  ประชาสัมพันธ์  ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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 10.1 ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อ 
จัดจ้างทั้งหมด 
 - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
 - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
 

 2.2.3  สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
 ล าดับที่  1 
 
1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง  บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดน
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลโนนสว่างเป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจ
หน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดย
มีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละ
กระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ 
เพ่ือใหบ้ริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกแกป่ระชาชน ให้ไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ เทศบาลต าบลโนนสว่าง  ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้าน
ไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริม
กีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนา
สตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
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ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา 
และด้านการจัดบริการสาธารณะ)  ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งก าเนิด แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยใน
ขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะ ให้ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 

ส่วนที่  3 
 

 3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไมเ่ลือกปฏิบัติ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติให้ไดม้าตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, 
ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ) ตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และ
กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 
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9. ผู้รับผดิชอบ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
 
 
 

ส่วนที่  3 
 

 ล าดับที่  2 
 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง  มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดย
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่
ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 
การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ อีกท้ังเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ หน้า 57 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดย
ยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 
 

ส่วนที่  3 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่ก าหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ 
 6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน  10,000.-  บาท  (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จ านวน 1 ฉบับ 
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 10.2 ผลผลิต 
 - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 - การใหบ้ริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่  3 

 
 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 
 ล าดับที่  1 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ
ที่ด ีและได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาล
ต าบลโนนสว่างจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
 
3. วัตถุประสงค์ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ หน้า 59 
 

 3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลโนนสว่างให้สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลโนนสว่าง 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 

ส่วนที่  3 
 
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสู่ผู้ใตบ้ังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรอืการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใตบ้ังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ 
นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท า
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล่องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

ส่วนที่  3 
 ล าดับที่  2 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  โดยก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย 
อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของประชาชน 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการ
บริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ 
รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
ต าบลโนนสว่างให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
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 3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในดา้นการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง  และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
 
 

ส่วนที่  3 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
    6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
    6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
    6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารต่างๆ 
    6.4.4 จัดให้มีกล้อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
    6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องตา่งๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
    6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้ง
เวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
    6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัต ิการรักษาราชการแทน 
    6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร้องในการ
จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปงีบประมาณ 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง  กองคลัง กองช่าง เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 
 

ส่วนที่  3 
 

 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นได้ 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในดา้นการบริการประชาชนผู้มาติดตอ่
ขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 
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ส่วนที่  3 
 

 2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ 
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 ล าดับที่  1 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลโนนสว่าง ภายใตก้รอบอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 
4. เป้าหมาย 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ หน้า 64 
 

 คณะผู้บริหาร   ปลัดเทศบาล   รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตง่ตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล   หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 
 

ส่วนที่  3 
 

 6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร   ปลัดเทศบาล   รองปลัดเทศบาล  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน 
ที่ไดร้ับมอบหมายทราบ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ล าดับที่  2 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกเทศมนตรี 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ  รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการ
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ประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงได้ก าหนด
มาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ได้
ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที ่
 
 
 

ส่วนที่  3 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
 6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 รอ้ยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 ล าดับที่  3 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้ เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีก
มากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะ 
 

 
ส่วนที่  3 

 
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร 
ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับ
ส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชน
ไมไ่ดร้ับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ 
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 
37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่
ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 
สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล  และเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ
ให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้  มาตรา 48 เอกูนวี
สติ ก าหนดให้  ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี 
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  และมีอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มี
กฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
บึงกาฬ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ้งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
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 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
 
4. เป้าหมาย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วย   นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให้
หัวหน้าส่วนราชการ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ สั่ง
การ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยูใ่นระดับดี 
 - ประชาชนไดร้ับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
  
 ล าดับที่  1 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในวันที่  8  มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึก
ถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู่เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาค  ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพ่ือ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระ
ชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตร าบ าเพ็ญพระราช
กรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้  วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี เพ่ือให้
ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์  โดยการยก
ย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของทอ้งถิ่น 
 ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรี
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
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 2. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
 3. เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ 
 3.2 เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและก าลังใจในการ
บ าเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
 

ส่วนที่  3 
4. เป้าหมาย 
 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จ านวน  3  คน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้
เป็นสตรีดีเด่นประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
 6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีเทศบาลต าบลโนนสว่าง  ทราบทั่วกัน 
เพ่ือให้แตล่ะต าบลด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังเทศบาล 
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 6.3 แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่ละ
ต าบลภายในเขตเทศบาล 
 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 
 6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จ านวน 1 
ครั้ง/ป ี โดยเชิญนายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง  เป็นประธานในพิธี 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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 ส านักปลัดเทศบาล 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไมน่้อยกว่า
รอ้ยละ 80 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - สตรีดีเด่นผู้ไดร้ับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 - มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
 

ส่วนที่  3 
 

  
 2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.1  ด าเนินการให้มีขอ้ตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
 ล าดับที่  1 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลโนนสว่าง จึงไดจ้ัดท ามาตรการ “จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็น
การพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้
สูงขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ 
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 2.5.2  มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ 
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 ล าดับที่  1 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลโนนสว่าง  เนื่องจากเห็นความส าคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลโนนสว่าง  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย  โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท า
หน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่ เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักทว้งโดยเร็ว อย่างช้าไมเ่กิน 45 วัน  นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ 
สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้
เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2548 
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 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการ
และด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด 
เที่ยงธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรอ้งเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลโนนสว่าง  เพ่ือความโปร่งใส และ
ป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไมพ่บการทุจริตแตอ่ย่างใด 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีไดร้ับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปร่งใส และปอ้งกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

ส่วนที่  3 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง  จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 - ทุกส านัก/กอง  งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค้าใช้สอย และวัสดุ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง   เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เทศบาลต าบลโนนสว่างมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
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 10.2 เทศบาลต าบลโนนสว่างมีความโปร่งใส และปอ้งกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
 
 ล าดับที่  2 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 

ส่วนที่  3 
 

กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็น
องคก์รที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลโนนสว่าง  จึงไดม้าตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลโนนสว่าง  จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
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 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน 
LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 60 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
 

 
ส่วนที่  3 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลโนนสว่าง  จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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ส่วนที่  3 
 

 2.5.3  ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง 
รอ้งเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 
 ล าดับที่  1 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลต าบลโนนสว่าง  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเองฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับ
เรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
แตง่ตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบลโนนสว่าง  รวมถึงจัดท าคู่มือ 
ด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลโนนสว่างขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับ
แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกตอ้ง 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
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 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจา้หน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคูม่ือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแกไ้ขป้ัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเปน็ธรรม 
 
 

ส่วนที่  3 
 

 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเขา้ใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบล
โนนสว่างตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลโนนสว่าง  โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวขอ้งอย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่  3 
 

 มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 
 ล าดับที่  1 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าต าบล 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติภายใต้บังคับ มาตรา 
14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (1)---(8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดตาม
บทบัญญัติ ดังกล่าว ซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว และตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดไว้ ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง 
จะต้องมีศูนย์ ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู เพ่ือให้การด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
 
3. วัตถุประสงค์  
 3.1  เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการได้  
 3.2  เพ่ือเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชน เข้าตรวจดู  
 3.3  เพ่ือให้การด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลโนนสว่าง  จ านวน 1 แห่ง 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลโนนสว่าง (ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาลต าบลโนนสว่าง) 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปจัจุบัน 
  
 
 

ส่วนที่  3 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่ก าหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
 ล าดับที่  2 
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1.  ชื่อโครงการ  :  มาตรการจัดท าคู่มือในการติดต่อราชการให้กับประชาชน   
 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยเทศบาลต าบลโนนสว่าง  มีหน่วยงานในสังกัดที่ให้บริการประชาชน หลากหลายหน่วยงาน การติดต่อ
ราชการที่สะดวกรวดเร็ว ถือเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
อีกท้ังประชาชนได้รับความพึงพอใจในการรับการบริการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาล   
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อลดขั้นตอนในการติดต่อราชการของหน่วยงาน  
 ๓.๒ เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริงานงานตามโครงการต่างๆ  
 ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนได้โอกาสตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล   
 

ส่วนที่  3 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผลิตเอกสารคู่มือการติดต่อราชการของเทศบาลต าบลโนนสว่าง  เพ่ือการรับรู้ข้อมูลขั้นตอนการติดต่อ
หน่วยงานในสังกัดของเทศบาลต าบลโนนสว่าง   
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในเขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ เก็บรวบข้อมูลจากทุกส านัก / กอง   
 ๖.๒ น าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงเพ่ือเผยแพร่ในวารสาร  
 ๖.๓ ก าหนดจัดวางรูปเล่ม 
 ๖.๔ เสนอผู้บริหารเพ่ือกลั่นกรองรูปแบบและเนื้อหาที่จะน าเผยแพร่   
 ๖.๕ ด าเนินการจัดท ารูปเล่ม 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน  2561 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน   20,000.-  บาท  (-สองหมื่นบาทถ้วน-)   
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
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 10.1 เชิงปริมาณ ผลิตคู่มือการติดต่อราชการของเทศบาลนครรังสิต จ านวน  1,000 เล่ม 
 10.2 เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของประชาชน เข้าใจในการติดต่องานราชการ และความพึงพอใจในการ
ขอรับการบริการ   
 
 ล าดับที่  3 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งหอกระจายข่าวเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ผ่านการจัดรายการเสียงตามสาย และเสียงไร้สายของเทศบาล   เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถตรวจสอบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

 

 

ส่วนที่  3 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม โครงการต่างๆ ของเทศบาล ในการูปแบบการจัดรายการเสียงตามสาย 
และเสียงไร้สายของเทศบาล  
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดี ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน และเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีการร่วมคิดร่วมท า และร่วมพัฒนาท้องถิ่น   
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดรายการเสียงตามสาย และเสียงไร้สาย เพ่ือน าออกอากาศทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ จนถึงวันศุกร์ ช่วงเช้า 
และช่วงเย็น  
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ด าเนินการโดยฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
 6.2 จัดรายการเสียงตามสาย ณ เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 6.3 รูปแบบการออกอากาศมุ่งเน้นน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ ต่อประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ออกอากาศทุกจันทร์ ถึงวันศุกร์ ช่วงเช้าเวลา  08.00 น. ช่วงเย็นตั้งแต่เวลา  16.30 น.  
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๘. งบประมาณด าเนินการ       
 จ านวน  500,000  บาท  (-ห้าแสนบาทถ้วน-) 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เชิงปริมาณ สามารถด าเนินการออกอากาศเสียงตามสายของเทศบาลได้สม่ าเสมอ เป็นประจ าทุกวัน
จันทร์ ถึงวันศุกร์ วันละ 2 ช่วงเวลา เช้าตั้งแต่เวลา 08.00 น. และเย็นตั้งแต่เวลา 16.30 น.   
 10.2 เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง มีความพึงพอใจในการรับ
ข้อมูลข่าวสารผ่านการจัดรายเสียงตามสายของเทศบาล   
 

ส่วนที่  3 
 
 ล าดับที่  4 
 
๑. ชื่อโครงการ :  โครงการจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารของเทศบาล  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง  ได้ทราบถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารของเทศบาลต าบลโนน
สว่าง  ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์    

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเปิดโอกาสและเพ่ิมช่องทางในการร้องเรียนของประชาชน  
 ๓.๒ เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่เทศบาล   
 ๓.๓ เพ่ือการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว   

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชานในเขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง  ทราบถึงช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ร้องเรียน -ร้องทุกข์ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ของเทศบาล   

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

๖. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าป้ายแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ /อีเมล์(E-Mail)/เฟสบุ๊ค(Facebook)/ไลน์(Line) ของเทศบาลให้
ประชาชนทราบ และสายตรงนายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง  สามารถแจ้งเหตุการณ์ร้องเรียนเรื่องราวต่างๆ ที่
ได้รับผลกระทบจากการบริหารงานของเทศบาล   

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
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 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2561 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน  90,000.-  บาท  (-เก้าหมื่นบาทถ้วน-)   

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุ หรือส่งเมล์  ส่งข้อความเรื่องราวผ่านเฟสบุ๊ค ( facebook) และไลน์ 
(Line) และสายตรงนายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง  เพ่ือร้องเรียน ร้องทุกข์ ผลกระทบที่ได้จากการบริหารจัดการ
ของเทศบาลโดยตรง ตลอดจนเป็นการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  
 
 
 

ส่วนที่  3 
 

 ล าดับที่  5 
 
1.  ชื่อโครงการ  :  มาตรการก าหนดให้การประกาศ เผยแพร่ แผนการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างให้
สาธารณชนทราบ ต้องลงประกาศในเว็บไซด์ของเทศบาลwww.nonsawanglocal.go.th  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535 รวมแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้
ประชาชนทั่วไปและบุคลที่มีส่วนได้เสียได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้าง ซึ่งในการ
ด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการเปิดเผยการด าเนินงานตามขั้นตอน/
กระบวนการวิธีซื้อและวิธีจ้าง รวมถึงผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ โดย
เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้และเป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
9 พ.ศ. 2553 

3.2 เพ่ือให้เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้ทราบข้อมูล เกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อ จัด
จ้างและได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาท้องถิ่น 

3.3 เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีให้แก่ประชาชน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 
3.4 เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สามารถด าเนินการจดัซื้อ จัดจ้าง ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ในเขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1  วางแผนในการด าเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
6.2  การขอความเห็นชอบผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
 

6 .3  การจัดท าประกาศเผยแพร่และจัดท าบันทึกข้อความเรื่อง ขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 
หน่วยงานภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

6.4  ด าเนินการประชาสัมพันธ์ โดยปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาล อินเตอร์เน็ต เสียงตาม
สาย หนังสือประชาสัมพันธ์ของเทศบาล (ต าบลโนนสว่าง)  ทุกแห่งของเทศบาล 

6.5  ติดตามและประเมินผลการด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่อทางต่าง ๆ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 - 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ         
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
การคลัง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการ ร้อยละ 100 
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ส่วนที่  3 

 
 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนนิกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย 
ของประชาชนในท้องถิ่น 
 
 ล าดับที่  1 
 
1.ชื่อมาตรการ  :  มาตรการก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการตราเทศบัญญัติหรือ
ระเบียบข้อบังคับดัง เช่น เทศบัญญัติขุดดินถมดิน 
 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นหรือท าประชาพิจารณ์ควรจัดให้ได้รับความคิดเห็นจากประชาชนทุกหมู่
เหล่า และท าในวงกว้างเพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่สะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนอย่างแท้จริง  ก่อนที่จะตัดสินใจ
ด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งที่มีผลต่อประชาชนจ านวนมาก การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นกระบวนการ
ที่รัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในปัญหาส าคัญของประชาชนภายในเขตเทศบาลฯที่มีข้อให้
เกี่ยวข้องหลายฝ่าย โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลโดยละเอียด แสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่อโครงการหรือนโยบายนั้น ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม  
 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การตัดสินใจของเทศบาลฯสอดคล้องกับประโยชน์ของประชาชนภายในเขตเทศบาล 
 3.2 เพ่ือลดความขัดแย้งจากการตัดสินใจของเทศบาลฯ 
 3.3 เพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ประชาชน 
 3.4 เพ่ือเป็นทางเลือกในการมีส่วนรวมของประชาชนต่อการตัดสินใจของเทศบาลฯ 
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 3.5 เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด 
 3.6 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสของการบริหารงานของเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งเทศบาลต าบลโนนสว่าง  สั่งการให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ กรณี การตราเทศบัญญัติหรือกฎ
ที่มีผลกระทบต่อประชาชนให้ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเสมอ จ านวน 1 ค าสั่ง 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในเขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

6.วิธีด าเนินการ  
 6.1 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคล แจกแบบสอบถาม การเปิดโอกาส
ให้แสดงความคิดเห็น  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐที่
รับผิดชอบ 
 

ส่วนที่  3 
 

 6.2 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยวิธีการประชุมปรึกษาหารือ และการประชุมระดับตัวแทน
ของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
 
8.งบประมาณด าเนินการ     
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายนิติการ ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เชิงปริมาณ ค าสั่งเทศบาลต าบลโนนสว่าง ที่ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับฟังความ
คิดเห็นการตราเทศบัญญัติหรือกฎที่มีผลกระทบต่อประชาชน จ านวน 1 ค าสั่ง 
 10.2 เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 
 
 ล าดับที่  2 
 
1. ชื่อมาตรการ  :  มาตรการการจัดให้มีการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ 

 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการปกครองในรูปแบบการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งเจตนารมณ์คือ
การให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น  มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
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เพ่ือเป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปจัดสรรทรัพยากรและพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามบริบทแวดล้อมและความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 ดังนั้นเทศบาลต าบลโนนสว่าง  เห็นความส าคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริ หาร
จัดการท้องถิ่น จึงได้ก าหนดนโยบายลักษณะเป็นมาตรการในการจัดให้มีบริการสาธารณะหรือการจัดกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ ของเทศบาล  ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประชาชนในท้องถิ่น จึงให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือให้มติของประชาชนเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่จะน ามาก าหนดเป็นแนวทางหรือนโยบาย
ในการพัฒนาท้องถิ่นท่ีตรงกับความต้องการของประชาชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท าโครงการสาธารณะหรือการให้บริการสาธารณะ
ของเทศบาล ได้มีส่วนร่วมรับทราบ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ และร่วมติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
 

 
ส่วนที่  3 

 
   3.2 เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งของการด าเนินงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และภาคประชาชน 
เนื่องจากมีการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ   

    3.3 เพ่ือร่วมก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอันอาจมีข้ึนในการจัดท าบริการสาธารณะ   

4. เป้าหมาย / ผลผลิต  
 4.1 ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตเทศบาลได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นตามความต้องการของ
ตนเองต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

 4.2 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล  มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างเทศบาลกับประชาชน  
 4.3 กิจกรรม โครงการ  บริการสาธารณะที่เทศบาลด าเนินการเป็นความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง 

5. พื้นที่ด าเนินการ      
ภายในเขตเทศบาล 

6. วิธีการด าเนินการ    
เมื่อมีกิจกรรม หรือโครงการในการจัดให้มีบริการสาธารณะเพ่ือให้ทราบความต้องการที่แท้จริงของ

ประชาชน  จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  โดยหลากหลายรูปแบบ เช่น  การใช้แบบสอบถาม 
การสัมภาษณ์ การประชุมประชาคม การจัดตั้งคณะท างาน และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เสนอ
ผู้บริหารเพ่ือก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   
 ทุกปีงบประมาณ 
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8.  งบประมาณในการด าเนนิการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ   
ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์    
      กิจกรรมโครงการ และการให้บริการสาธารณะของเทศบาล  เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  ลดปัญหาความขัดแย้ง และเพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชน ในลักษณะการสื่อสารสอง
ทางมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่  3 
 ล าดับที่  3 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลต าบลโนนสว่างเคลื่อนที่ 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึง
ได้จัดท าโครงการเทศบาลต าบลโนนสว่างเคลื่อนที่ เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการ
ให้เทศบาลด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการ
ด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิด
ในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานเทศบาล ซึ่งอาจ
เสียคา่ใช้จา่ยหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
 3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แกไ้ขปญัหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเปน็ข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแกไ้ขปญัหาต่อไป 
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 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่ 
 
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ใน
เขตเทศบาลทั้งหมด รว่มกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ก าหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาล
ต าบลโนนสว่างโดยออกเป็นหมู่บ้าน  11  หมู่บ้าน 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่ประชาชน
ในเขตเทศบาลทั้งหมด 
 

ส่วนที่  3 
 

 4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (รว่มกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคม
ท าแผนพัฒนาชุมชน 
 5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่ประชาชน 
ทั้ง 11 ชุมชน 
 4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (รว่มกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคม
ท าแผนพัฒนาชุมชน) 
 5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
 6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 7. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
 8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ก าหนดออกให้เทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเดือนมีนาคม 
2561 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน  30,000.-  บาท  (-สามหมื่นบาทถ้าน-) 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เขา้ร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก 
รวดเร็วประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลต าบลโนนสว่างอย่างทั่วถึง 
 10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
รว่มรับฟังทั้งในเรื่องการด าเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
 ล าดับที่  4 
 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  "เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
    พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64"  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเดิมประกอบด้วยแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เปลี่ยนเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยให้ประชาชนในพ้ืนที่แต่ละ
หมู่บ้านได้เสนอโครงการ เพ่ือให้รับทราบปัญหา ความต้องการ ความจ าเป็นในเรื่องต่างๆในหมู่บ้าน และเพ่ือให้
เทศบาลต าบลโนนสว่างจะได้ด าเนินการรวบรวมโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี จึงจัดท าโครงการ การ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างบูรณา
การ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 1๑ หมู่บ้าน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะ ร่วมคิด  ร่วมแก้ปัญหา ตามความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน  โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น
ระหว่างวันที่  4 - 30  พฤศจิกายน  2559   
 ดังนั้น  เทศบาลต าบลโนนสว่างจึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
"เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64"  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ขึ้น 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
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 ๓.๑ เพ่ือด าเนินการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน ต าบล  เพื่อรวบรวมปัญหา  ความต้องการและหาทางแก้ไข    
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบล
โนนสว่าง 
 ๓.๒ เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนา ในช่วงสี่ปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อแผนพัฒนาการ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๓ เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนชุมชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  และการท างบประมาณประจ าปี 
 ๓.๔ เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ  ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจ าปี  และน าไปปฏิบัติได้ทันเมื่อได้รับงบประมาณอุดหนุน 
 ๓.๕ เพ่ือด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของ เทศบาลต าบลโนนสว่าง ปีงบประมาณ  ๒๕59 
ที่ผ่านมา  และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพ้ืนที่ 
 
๔.   เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 ประชาคมระดับต าบล   จ านวน ๑๘๙  คน 
      ๑.  เพ่ือชี้แจงแนวทางการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒.  เพ่ือได้รับทราบถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงของประชาชน  และหาแนวทางแก้ไข 
 

ส่วนที่  3 
 

 ๓.  เพ่ือได้รวบรวมข้อมูลและจัดท าเอกสารแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕61 - ๒๕64) 
 ๔.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน หมู่ที่ 1 – 11 ต าบลโนนสว่าง 
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1  เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 6.๒  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้แทนประชาคมแต่ละหมู่บ้านทราบเพ่ือเข้ามาร่วมโครงการ โดยออกหนังสือเรียน
เชิญ  
 6.๓  จัดประชุมประชาคมต าบลรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 
7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 วันที่  ๔ - 30  พฤศจิกายน  2559 
 
8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพุทธศักราช ๒๕60  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ  งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
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รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  3๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดเวทีประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการนี้  (ภายใต้แผนพัฒนาสามปีฯ หน้า  80  ข้อ  2) 
ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง  
 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.๑ เทศบาลต าบลโนนสว่างสามารถจัดท าโครงการที่มาจากการรวบรวมปัญหา  ความต้องการและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่มาจากประชาชน และสามารถเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ  นโยบายของ
รัฐบาล  และนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 10.๒ มีแนวทางการพัฒนา ในช่วงสี่ปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อแผนพัฒนาการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.๓ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564 ) มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่าง
แผนชุมชน และการท างบประมาณประจ าปี 
 

ส่วนที่  3 
 

 10.๔ มีโครงการพัฒนาต่าง ๆ  ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจ าปี  และ
น าไปปฏิบัติได้ทันเมื่อได้รับงบประมาณอุดหนุน 
 10.๕ สามารถประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของ เทศบาลต าบลโนนสว่าง ปีงบประมาณ  ๒๕59 ที่
ผ่านมา  และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที 
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ส่วนที่  3 
 

 3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  
 
 ล าดับที่  1 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1  องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลโนนสว่าง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรใน
การจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 เทศบาลต าบลโนนสว่างโดยงานนโยบายและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
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 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  และแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลโนน
สว่างให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโนน
สว่างก าหนดดว้ยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  จ านวน  9  คน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสว่างบางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระ 
 

 
ส่วนที่  3 

 
การด ารงต าแหน่ง 2 ปี  ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด ในวันที่ 14 ตุลาคม 2561 เทศบาลจึงต้องด าเนินการคัดเลือก
บุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสว่าง
แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ ง ภายใน 30  กันยายน 2559 เพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กร
จัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่างมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสว่างเพ่ือเป็น
องค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสว่างและร่างแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลต าบลโนนสว่างเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสว่างความต้องการของประชาคม
และชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการ 
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ทุจริต 
 
 ล าดับที่  2 
 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการก าหนดให้น าแผนชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีของเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ด้วยเทศบาลต าบลโนนสว่างได้สนับสนุน ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง ได้จัดท าแผนชุมชนเพ่ือ

เป็นแนวทางในการพัฒนาของชุมชนแต่ละชุมชน นั้น เทศบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาล ดังนั้น จึงก าหนดมาตรการให้ท าแผนชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลต่อไป
เพ่ือการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสต่อการบริหารงานของเทศบาล 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3.2 เพ่ือให้การพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
3.3 เพ่ือความโปร่งใสต่อการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
      แผนชุมชนในเขตเทศบาล  จ านวน  11  หมู ่
 

ส่วนที่  3 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าร่างค าสั่งเสนอผู้บริหารเพ่ือเพ่ิมหน้าที่ให้กับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลโนนสว่าง  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  ให้น าแผนชุมชนมาพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนา
สี่ปี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2564 

 

8. งบประมาณด าเนินการ        
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
     งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ส่วนอ านวยการและงบประมาณ  ส านัก
ปลัดเทศบาล   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
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     รอ้ยละ 80 % ของแผนชุมชนได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 
 ล าดับที่  3 
 
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่
และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและการ
มีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ เทศบาลต าบลโนนสว่าง  จึงได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ต าบล ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟงัความ 
 

 
ส่วนที่  3 

 
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อีกทาง
หนึ่งด้วย 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ า
ต าบลอาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
จ านวนไม่น้อยกว่า  600 คน 
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
 6.2 แตง่ตั้งคณะท างาน 
 6.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
 6.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 6.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญของ
การกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
 ล าดับที่  4 
 
1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ส าคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดัง
ความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง 
ก าหนดทิศทางของตนเอง”การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิด
วัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้  รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหา
ทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถก าหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเปน็และกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
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4. เป้าหมาย 
 ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญบ่้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แกป่ระชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
 6.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
 6.4 ส่งแผนชุมชนให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
 
 

ส่วนที่  3 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน  ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกัน
ของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
 
 ล าดับที่  5 
 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโนนสว่าง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
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 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโนนสว่าง ได้ด าเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
โนนสว่าง  และโรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพต าบลบ้านดอนปอ  ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.
2545 มาตรา 13(3) มาตรา ๑8(8) มาตรา 47 และมาตรา 48(4) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สนับสนุนและก าหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชนองค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาก าไร 
ด าเนินงานและบริหารจัดการเงินทุนในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ได้ตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการ
โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพ้ืนที่ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง  ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติที่ก าหนดแนวทางสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
แล้วเห็นว่าการสมัครเข้าร่วมด าเนินงานกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะเป็นประโยชน์และก่อให้เกิด
การพัฒนาสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเป็นอย่างมากเนื่องจากกองทุนสามารถสนับสนุนการจัดบริการ
สาธารณสุขในมิติของการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ รวมถึงการรักษาพยาบาลระดับปฐม
ภูมิให้กับประชาชนได้หลากหลายวิธี ทั้งที่บ้านชุมชน หรือหน่วยบริการ“กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น”
เป็นเรื่องใหม่ที่เทศบาลและชุมชนจะต้องร่วมกันเรียนรู้บทบาทของกองทุนและบทบาทของชุมชนในการเป็น
เครือข่ายการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนด้วยตัวของชุมชนเอง 

การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นการบริหารงบประมาณที่อยู่นอกเหนือจากเทศบัญญัติ
งบประมาณของเทศบาล ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่หลายหน่วยงานมองว่าการน างบประมาณไปใช้ประโยชน์นั้นคุ้ม
ทุนหรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพหรือเปล่า เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

 
ส่วนที่  3 

 
พยายามสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบกิจกรรมเพ่ือความโปร่งใสในการด าเนินงาน ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ท้าทายและชวนให้ติดตามแนวทางการด าเนินงานต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ 
ก าหนด หลักเกณฑ์ เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
 3.2 เพ่ือคัดเลือก อสม. ตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และ 
ตรวจสอบ การด าเนินงานของกองทุนฯ  
 3.3 เพ่ือให้เกิดกลไกการตรวจสอบการบริหารจัดการกองทุนฯอย่างเป็นระบบภาคประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและตรวจสอบการด าเนินงานของกองทุนให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

6. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  เทศบาลต าบลโนนสว่าง โดยกองสวัสดิการจัดประชุมเพ่ือคัดเลือกผู้แทนจากหมู่บ้านหรือ 
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ชุมชน จ านวน ๕ คน รว่มเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
 ๖.๒  เทศบาลต าบลโนนสว่าง  โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดประชุม  
อสม. เพื่อคัดเลือกตัวแทน อสม. ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  
 ๖.๓ เทศบาลต าบลโนนสว่าง  โดยส านักปลัดเทศบาลจัดท าญัตติประชุมคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภา
เทศบาล  ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
 ๖.4 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จะร่วมเป็นคณะอนุกรรมการในการตรวจสอบ พิจารณา ติดตาม
ประเมินการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการที่กองทุนสนับสนุนงบประมาณ โดยแบ่งหน้าที่ในการด าเนินงานดังนี้ 

- คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการกองทุน  มีหน้าที่ตรวจสอบพิจารณาโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโนนสว่างว่า
ด้วยการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. ๒๕60  ซึ่งมีตัวแทนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ   

- คณะอนุกรรมการด้านการเงินและบัญชี จัดสรุปผลการด าเนินงานรายรับรายจ่าย ตรวจสอบการใช้เงิน
ของกองทุนฯ และ หน่วยงาน องค์กร ที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ซึ่งมีตัวแทนภาคประชาชนร่วมเป็น
คณะอนุกรรมการ  ๑ คน พร้อมทั้งรายงานผลการรับเงิน-จ่ายเงินทุกไตรมาส และประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการกองทุน/ เทศบาลต าบลโนนสว่าง/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ /ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  

- คณะอนุกรรมการด้านการวางแผนติดตามประเมินผล มีหน้าที่ก าหนดควบคุมตัวชี้วัด ประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ ความส าเร็จของโครงการ สรุปผลการด าเนินงานในแต่ละปี รวมทั้ง 

 
ส่วนที่  3 

ประชาสัมพันธ์กิจการของกองทุนฯผ่านสื่อต่างๆ เช่น เทศบาลต าบลโนนสว่างเว็ปไซด์กองทุนฯ ซึ่งมีตัวแทนภาค
ประชาชนร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ  

- คณะอนุกรรมการด้านเลขานุการกองทุน รวบรวมผลการด าเนินงานรายงาน ติดตาม
ประสานงาน และจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ด ารงอยู่วาระละ ๔ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕60 – ๒๕๖3 

8. งบประมาณด าเนินการ     

 จ านวน  142,963.-  บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  ชุมชนได้ทราบถึงวิธีการตรวจสอบการท างานอย่างเป็นระบบ 
 ๑๐.๒  มีกลไกขั้นตอนการตรวจสอบอย่างชัดเจน และโปร่งใส 
 
 ล าดับที่  6 
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1. ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนางานสาธารณสุขในเขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชน/หมู่บ้านได้รับการดูแล  
และการบริการในเบื้องต้นเพ่ือให้มีสุขภาพอนามัย และมีสุขภาวะที่สมบูรณ์แข็งแรง  มีทักษะในการดูแลตนเองและ
มีส่วนร่วมในการจัดปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดสรรเงินอุดหนุนให้ อสม. เป็นผู้ด าเนินการด้านสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน ภายใต้
การความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน  

3. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือสนับสนุนให้ อสม. และคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน จัดท าโครงการเพ่ือตอบ 
สนองความต้องการของประชาชน/หมู่บ้านด้านการดูแลสุขภาพและการบริการในเบื้องต้น  
 ๓.๒ เพ่ือเปิดโอกาสให้ อสม. และ ประชาชนในชุมชนเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาสุขภาวะของ 
คนในชุมชนด้วยชุมชนเอง 
 ๓.๓ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในบริบทที่แตกต่าง 
 ๓.๔ เพ่ือเปิดโอกาสให้ อสม. /ประชาชน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบแนวทางการท างาน 
ของท้องถิ่น และการท างานของชุมชน ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส บรรลุวัตถุประสงค์  อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ส่วนที่  3 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกชุมชนที่มี อสม. และคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
6. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  เทศบาลต าบลโนนสว่าง ตั้งรับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปโดยตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
งบประมาณงบประรายจ่ายประจ าปี  เพ่ือเบิกจ่ายให้กับชุมชนตามแผน/โครงการ พัฒนาสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชน/หมู่บ้าน และแผนงานดังกล่าวต้องถูกบบรรจุในแผนพัฒนาชุมชน ๓ ปี 
 ๖.๒  แผน/โครงการ พัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน ที่เสนอขอรับงบประมาณจากเทศบาล
จะต้องเป็นแผนพัฒนาสุขภาพตามความต้องการของประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านซึ่ง อสม. และ/หรือคณะกรรมการ
ชุมชน /หมู่บ้านเป็นผู้จัดท า โดยผ่านการท าประชาคมของชุมชน/หมู่บ้าน 
 ๖.๓  อสม. และ/หรือคณะกรรมการชุมชน /หมู่บ้านจัดท าโครงการ ภายใต้ ๓ กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ การ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน  การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ  การจัดบริการสุขภาพ
เบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ( ศสมช. ) 
 ๖.๔  เสนอโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติงบประมาณ และให้ อสม. และ/หรือคณะกรรมการ
ชุมชน /หมู่บ้าน เปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน/หมู่
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บ้าน.............................” โดยมีเงื่อนไขการสั่งจ่าย ๒ ใน ๓ คน (ชื่อในบัญชีควรเป็น อสม. ๒ คน ประธานชุมชนหรือ
กรรมการ ๑ คน ) และแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากให้เทศบาลทราบ 
 6.๕  เทศบาลตรวจสอบโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนและน าเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ และแจ้งให้ 
อสม. และ/หรือคณะกรรมการชุมชน /หมู่บ้าน ทราบ 
 6.๖  เทศบาลเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับชุมชน/หมู่บ้าน โดยการออกเป็นเช็ค น าฝากเข้าบัญชีที่ชุมชนแจ้ง
ไว้ พร้อมทั้งให้ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินทั้ง ๓ คนลงลายมือชื่อในใบส าคัญรับเงินไว้เป็นหลักฐาน 
 6.๗  อสม. และ/หรือคณะกรรมการชุมชน /หมู่บ้านผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลหลังจากการด าเนิน
โครงการเสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน พร้อมส่งเอกสารการใช้จ่ายเงินเป็นหลักฐานการตรวจสอบ หากมีเงินเหลือจ่ายจาก
การด าเนินงานดังกล่าวให้ส่งคืนเทศบาล 
 6.๘  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินงานในปีงบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุน 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน  220,000.-  บาท  (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

 

 

ส่วนที่ 3 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  ชุมชนได้ทราบถึงวิธีการตรวจสอบการท างานอย่างเป็นระบบ 
 ๑๐.๒  พบมีการไม่ด าเนินงานตามช่วงเวลามีการน าเงินมาใช้ส่วนตัว ท าให้ด าเนินการไม่ทัน  
จึงเร่งรัดให้ส่งใช้เงินคืนแล้วใช้มาตรการทางสังคมเป็นตัวบอกถึงปัญหาในการด าเนินการของบอกถึงปัญหา 
ในการด าเนินการของชุมชน 
 ๑๐.๓  มีระเบียบการตรวจสอบอย่างชัดเจน และโปร่งใส 
 ๑๐.๔  ประชาชนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมตามความจ าเป็น เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ 
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ส่วนที่  3 
 

 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ก าหนด 
  
 ล าดับที่  1 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการตรวจสอบภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ข้อ 
6 ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ เทศบาลนครรังสิตจึงได้ด าเนินการติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือตรวจสอบปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ    
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 ๓.๒ เพ่ือเป็นการตรวจสอบควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเหมาะสม เพียงพอ ตามระเบียบ 
 ๓.๓ เพ่ือติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนได้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การตรวจสอบภายในเทศบาลเป็นระบบและมีการลดความเสี่ยงมากข้ึน    
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในเทศบาล ทุกส านัก/กอง  

       
๖. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ทุกส านัก/กอง จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน     
 6.2 ติดตามรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ของทุกส านัก/กอง เพื่อรวบรวมเป็นองค์กร   
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ       
 

๘. งบประมาณด าเนินการ       
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ส่วนที่  3                                        
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 งานวิจัยประเมินผล ฝ่ายแผนงบประมาณ ส่วนแผนงานงบประมาณ   
  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นแนวทางการลดความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
 
 ล าดับที่  2 
 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  ได้วางเป้าหมายส าคัญในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  ในการ

บริหารราชการท้องถิ่นเป็นรากฐานที่ส าคัญยิ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งในการปลูกฝังวิสัยทัศน์
และทัศนคติให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทั้งยังตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการปกครองตนเอง 
โดยจ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากประชาชนว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งจ าเป็นและมี
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ประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากนี้ยังต้องตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ปกครองตนเอง  ตลอดถึงการสร้างสรรค์พัฒนาให้ท้องถ่ินของตนมีความเจริญรุ่งเรือง 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้

เป็นปัจจุบันและประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินได้ 
3.2 เพื่อให้ตัวแทนภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เพ่ือใช้ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็ น
ธรรม 

3.3 เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในการด าเนินการด้านการส ารวจข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

3.4 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง และตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยร้อยละ 90 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง  

 

 

ส่วนที่  3 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ส ารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ  
6.3 ประชุม/วางแผน คณะกรรมการฯ 
6.4 ด าเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และติดตามผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2561 
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนพัฒนารายได้   ส านักการคลัง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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สามารถใช้งานแผนที่ภาษีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้และเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ที่ใช้ในการ
วางแผนการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ได้ร้อยละ 90% 

 
 ล าดับที่  3 
 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ เพ่ือเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึนต่อองค์กรและประเทศชาติ การที่จะด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จะต้องมีแบบ
แผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนและสามารถพาให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้  
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ ที่มีวัตถุประสงค์ป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตไปสู้ความส าเร็จได้ 
 3.2  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อองค์กรเทศบาล 
   

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 – 2564 จ านวน 1 ฉบับ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 

ส่วนที่  3 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 มอบให้แต่ละส่ วนราชการเสนอโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ ที่ มี วัตถุประสงค์ เป็น  
การป้องกันและปราบปราการทุจริต 
 6.2 ฝ่ายนิติการรวบรวมแล้วเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
 6.3 แจ้งทุกส่วนราชการเพ่ือให้ทราบแผนปฏิบัติการ แล้วขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ   
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายนิติการ ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล 
 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
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 แผนปฏิบั ติ การป้ องกันและปราบปรามการทุ จริต  พ .ศ . 2561  – 2564  ด าเนิ นการแล้ ว 
เสร็จภายในก าหนด 
 
 ล าดับที่  4 
 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการติดตามประเมินผลตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้สามารถติดตามทราบได้ว่า โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ป ราบ ป รามทุ จ ริ ต บ รรลุ ต าม วั ต ถุ ป ระส งค์ ข อ งแต่ ล ะ โค รงก าร  /  กิ จ ก รรม  /  ม าต รก าร  ห รื อ ไม่   
ดังนั้น เทศบาลนครรังสิตจึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการนี้ 
 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ว่าโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่   
 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 
 ประเมินผลโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ ที่ก าหนดได้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 

ส่วนที่  3 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แจ้งทุกส่วนราชการก าหนดตัวชี้วัดของทุกโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ  
 6.2 ประเมินผล 
 6.3 รายงานผู้บริหารเพื่อทราบและปรับปรุงแก้ไข  
   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2561 
 

8. งบประมาณด าเนินการ   
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายนิติการ ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล 
 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
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 ร้อยละ 95 ของโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตได้รับประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได 
 
 ล าดับที่  1 

 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการมีค าสั่งให้สมาชิกสภาเทศบาลอยู่เวรเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง  เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยขนาดกลาง ดัง
นั้นเองจึงมีประชากรเข้ามาอยู่อาศัยจ านวนมาก รวมถึงประชากรแฝงที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล การ
บริหารจัดการท้องถิ่นขนาดกลาง การรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน เป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่งของเทศบาล
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นครรังสิต ซึ่งเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ ดังนั้น การรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน จึงเป็นการใช้สิทธิของ
ประชาชนที่สามารถกระท าได้ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกลไกการท าหน้าที่ของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่
รัฐ ซึ่งการส่งเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียนมายังสมาชิกสภาถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ประชาชนมองว่าจะเป็นที่พ่ึงใน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ตามอ านาจหน้าที่ 
 ดั งนั้ น  เพ่ื อให้ การท าหน้ าที่ ของสมาชิกสภาเทศบาล สามารถตอบสนองความต้องการและ  
สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลโนนสว่างจึงควรมีการพัฒนาการ  
บริหารจัดการด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียนของสมาชิกสภาเทศบาล โดยปรับรูปแบบการ 
ด าเนินงานที่มุ่ งเน้นการท างานเชิงรุกที่ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น  เพราะการท าหน้าที่ รับ  
เรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียนดังกล่าวเป็นภารกิจที่จะตอบสนองความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหา  
ความเดือดร้อนของประชาชนได้โดยตรง ซึ่งจะส่งผลให้การท าหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลในการรับ  
เรื่องราวร้องทุกข์  / ร้องเรียนของประชาชนเกิดประสิทธิผลสูงสุด และจะน าไปสู่ เป้าหมายที่จะท าให้  
เทศบาลนครรังสิตเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนได้ในที่สุด เพ่ือให้การบริ หาร 
จัดการท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับการก ากับดู  
กิจการที่ดี เทศบาลจึงได้มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ เวรสลับกันทุกวัน เพ่ือรับเรื่องร้องเรียนจาก  
ประชาชน สมาชิกสภาเทศบาลสามารถเป็นผู้พิจารณารับเรื่องร้องเรียนจากที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในเรื่อง 
หรือข้อสงสัยว่าหน่วยงานและพนักงานของเทศบาลได้กระท าการที่ ไม่ถูกต้อง อันอาจท าให้ เกิดความ  
เสียหายต่อเทศบาลฯ รวมถึงเป็นมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่ได้ร้องเรียนด้วยความสุจริต  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือรับรู้ปัญหาความต้องการจากประชาชนโดยตรง 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมด าเนินการ ร่วมตรวจสอบติดตามผลการ
ด าเนินการ 
 3.3 เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาและก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เป็นที่พึงพอใจและยอมรับของ
ประชาชน 
 
 

ส่วนที่  3 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 
 4.1 ประชาชนทุกท่ าน ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตลอดจนผู้ที่ ได้รับผลกระทบจาก 
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลโนนสว่าง  สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือให้ข้อมูลมายังเทศบาลได้ เมื่อพบเห็น  
หรือทราบ หรือมีข้อสงสัย หรือเหตุ อันควรเชื่อโดยสุจริตว่าหน่วยงานหรือพนักงานของเทศบาล มีการ  
กระท าที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การก ากับดูแลกิจการที่ จรรยาบรรณ ธุรกิจ  
นโยบายระเบียบปฏิบัติ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น 
 4.2 ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ และก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 4.3 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ และลดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างท้องถิ่นกับประชาชนในท้องถิ่น 
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 4.4 เกิดกระบวนการบริหารจัดการท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมของภาคประชาชนและมีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้
 4.5 เกิดภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรกับประชาชนในพื้นที่  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

6. วิธีด าเนินการ 
 สมาชิกสภาเทศบาล ตรวจสอบและจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และแจ้งให้หน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องด าเนิ นการสอบสวนข้อ เท็ จจริงเกี่ ยวกับ เรื่องที่ ได้ รับ ร้องเรียนและด าเนิ นการแก้ ไขอย่ าง  
เหมาะสม โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งส านัก / กอง ที่ เกี่ยวข้อง  
จะแจ้งผลการด าเนินงานภายในระยะเวลาที่ เหมาะสมให้ผู้ร้องเรียนทราบ และสมาชิกสภาเทศบาลจะ  
รายงานให้นายกเทศมนตรีทราบถึงผลการด าเนินงานตามข้อร้องเรียน     

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 - 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ   
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและปกครอง ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และแนวทางแก้ไขปัญหา เกิดจากความต้องการของเจ้าของท้องถิ่น
คือประชาชนอย่ างแท้ จริ ง  มี กระบวนการ มี ส่ วน ร่ วมอย่ างชั ด เจน  และสร้ างความโปร่ งใส ในการ  
บริหารจัดการท้องถิ่น 
 10.2 เกิดการปรับปรุงประบวนการงานรับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนของสมาชิกสภาเทศบาล 
 

ส่วนที่  3 
 

 10.3 เกิดการเปลี่ ยนแปลงมาตรฐานการปฏิบัติ งานในกระบวนงานการรับ เรื่องร้องทุกข์  /  
ร้องเรียนของสมาชิกสภาเทศบาล 
 10 .4  เกิ ดองค์ ค วามรู้ ใหม่ที่ จ ะน า ไป ใช้ ในการพัฒ นากระบวนงานการรับ เรื่ อ งร้อ งทุ กข์  /  
ร้องเรียนของสมาชิกสภาเทศบาล 
 
 ล าดับที่  2 
 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในโครงการก่อสร้างของเทศบาล ณ สถานที่ก่อสร้าง 
     เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
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2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่างมีโครงการ/กิจกรรมที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือบริการด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 

3.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ประชาชนที่สัญจรไปมาทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลได้ทราบว่าบริเวณดังกล่าวมีการด าเนินการ
ก่อสร้างอาคาร/ถนน เป็นต้น เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น  ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป 
4.เป้าหมาย / ผลผลิต 
 โครงการต่างๆ ที่ตราไว้ในเทศบัญญัติ และได้รับงบประมาณประจ าปี 2561 
 

 5.พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

 

6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการติดตั้งแผ่ป้ายโดยใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัด ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 
2.40 เมตร มีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและอีก ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หลังจากงานแล้วเสร็จ 
 6.2 ในกรณีงานก่อสร้างไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้าง
ด าเนินการติดแผ่นป้ายแสดงสาเหตุของความล่าช้า และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จหรือระยะเวลาที่ได้มีการ
ขยายเวลาตามสัญญาจ้าง(ถ้ามี)โดยติดตั้งไว้คู่กับป้ายแสดงรายละเอียดของงานก่อสร้างก่อนหมดเวลาในสัญญาจ้าง 
 6.3 ป้ายดังกล่าวถ้าช ารุดให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
 
 
 

7.ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2561 - 2564 
 

8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9.ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ส านักการช่าง 
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10.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  ประชาชนภายในและภายนอกเขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
 ล าดับที่  3 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอ้ง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มี
ข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูล
อ่ืนต่อประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุม้ค่าและเปดิโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ขององค์กรใหม้ีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ได้ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 

ส่วนที่  3 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลโนนสว่างภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 
และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปงีบประมาณ 2561 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ_ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
 

 4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 

 ล าดับที่  1 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการ
จัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่
เทศบาลต าบลโนนสว่างได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลโนนสว่าง  จึงไดม้ีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เขา้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
อยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่น
มีความเจริญก้าวหน้า 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที ่
 3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไดม้ีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกตอ้ง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  จ านวน  12  คน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทั้งในเทศบาลต าบลโนนสว่าง และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หนว่ยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่
กรณี 
 
 

ส่วนที่  3 
 

 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิก
สภาทอ้งถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเขา้ร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ 
 6.3 แจ้งใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่านนายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง 
 6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่างทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเขา้ใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที ่
 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเปน็ไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
 

11. ตัวช้ีวัด 
 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสว่าง จ านวน  12  ราย ไดร้ับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
 4.3.2  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 
 ล าดับที่  1 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
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 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน  มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาลต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมี
ส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลต าบล
และลดการทุจริต 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง  จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิก
สภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโนนสว่างเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หนา้ที่ของตนเองมากข้ึน 
 

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  จ านวน  12  คน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.1 จัดท าคูม่ือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
 

ส่วนที่  3 
 

 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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 งานกิจการสภา ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 ล าดับที่  2 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ 
และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น  อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท าหน้าที่
ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง  เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ 
ปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ  เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมใน
การท างาน 
 3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 
 

ส่วนที่  3 
 

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  จ านวน  12  คน 
 

5. พื้นที่ด าเนินงาน 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 

6. วิธีด าเนินงาน 
 6.1 แตง่ตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ  
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 6.2 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่ไดร้ับการแตง่ตั้ง เขา้ร่วมปฏิบัติหน้าที่น าขอ้มูลแจ้งในที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของ
ประชาชน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา ส านักปลัด เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ดี 
 
 ล าดับที่  3 
 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการจัดห้องท างานและห้องประชุมส าหรับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 สมาชิกสภาเทศบาลเป็นตัวแทนของประชาชน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเข้ามาท าหน้าที่ตรวจสอบและ
สนับสนุนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน สมาชิกสภาเทศบาลนอกจากออกเยี่ยมเยือน
ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือดูแลทุกข์สุขและรับฟังปัญหา และแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังแล้วยังอ านวยความสะดวกให้
ประชาชนสามารถมาหาเพ่ือปรึกษาหารือปัญหาต่าง ๆ ได้ ณ ห้องท างานส าหรับสมาชิกสภาเทศบาลในส านักงาน
เทศบาลนครรังสิตได้ตลอดเวลา การจัดห้องท างานของสมาชิกสภาเทศบาล จึงเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาเทศบาลได้
มีสถานที่ในการท างาน ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท างานเพ่ิมโอกาสในการตรวจสอบฝ่ายบริหารได้
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดท ามาตรนี้ 
 
 

ส่วนที่  3 

3. วัตถุประสงค ์
 ๓.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนในการพบปะสมาชิกสภาเทศบาล ร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับ
ปัญหาการด าเนินงานต่างๆของเทศบาลฯ 
 ๓.2 เพ่ือเป็นที่ปฏิบัติงานและพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับระหว่างสมาชิกสภาด้วยกัน 
 3.๓ เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาเทศบาลฯได้ศึกษากฎหมายในอ านาจหน้าที่ของตน 
 ๓.4 เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการตรวจสอบฝ่ายบริหารมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
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 ประชาชนทั่วไปและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดห้ องท างานของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิ กสภาเทศบาล  
ทุกท่าน พร้อมกับห้องประชุมย่อย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและปกครอง ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1๐.๑ เชิงปริมาณ โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีท างานของสมาชิกสภาเทศบาล  
 ๑๐.2 เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
 

 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต 
 4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 
 ล าดับที่  1 
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1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ เฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของ
พวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้
ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปชั่น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ
ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  

3. วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

4. เป้าหมาย / ผลการผลิต 

 คณะกรรมการชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 พ้ืนที่เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชนประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.3 จัดท าค าสั่งมอบหมายการท างานที่ชัดเจน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2561 - 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
     ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ส่วนที่  3 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชั่นได้ 
 10.2 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นในระดับเทศบาล 
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