แผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต ๔ ป5
ประจำป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
( เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ )

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

บทนำ
แผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ จัดทำขึ้นตามแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต ๔ ปB
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเปJนแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป-องกันปราบปราม การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตามยุทธศาสตรUชาติวVาดWวยการป-องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ซึ่งแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริตดังกลVาวจะสิ้นสุดในปBงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยในที่ประชุม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ไดWมีมติเห็นชอบ ใหWขยายกรอบเวลาของ
ยุทธศาสตรUชาติวVาดWวยการป-องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ใหWใชWตVอไปจนถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโนนปอแดง จึงไดWจัดทำแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕
นี้ ขึ้นมาเพื่อเปJนแนวทางในการดำเนินการป-องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนปอแดงโดยมีรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เชVนเดียวกันกับ ในปBงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งไดWจัดทำภายใตWยุทธศาสตรUชาติวVา
ดWวยการป-องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบดWวย ๔ มิติ ดังนี้
มิติที่ ๑ การสรWางสังคมที่ไมVทนตVอการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป-องกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การสVงเสริมบทบาทและการมีสVวนรVวมของภาคประชาชน
มิ ติที่ ๔ การเสริม สรWางและปรับ ปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิ บั ติราชการขององคU กรปกครอง
สVวนทWองถิ่น
คณะผูWจัดทำหวังเปJนอยVางยิ่งวVาแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕ นี้จะเปJนประโยชนU และ
เปJนแนวทางในการป-องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนปอแดง และมีสVวนชVวยใหWผูWบริหารของเทศบาลตำบล
โนนปอแดงแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตVอตWานการทุจริตอยVางเปJนรูปธรรม เพื่อบรรลุวิสัยทัศนUยุทธศาสตรU
ชาติวVาดWวยการป-องกันและปราบปรามการทุจริตตVอไป
งานนิติการ
เทศบาลตำบลโนนปอแดง
ตุลาคม ๒๕๖๔

สารบัญ
คำนำ
ส.วนที่ ๑ บทนำ

- การวิเคราะหUความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคUกร
- หลักการและเหตุผล
- พันธกิจ
- วัตถุประสงคUของการจัดทำแผน
- เป-าหมายของการจัดทำแผน
- ประโยชนUของการจัดทำแผน
- ยุทธศาสตรUวVาดWวยการป-องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนปอแดง
ยุทธศาสตรUที่ ๑ เสริมสรWางจิตสำนึก คVานิยม คุณธรรม จริยธรรม
และสรWางวินัยแกVทุกหนVวยงานของเทศบาลตำบลโนนปอแดง
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรUที่ ๒ บูรณาการหนVวยงานทุกภาคสVวนในการป-องกันและ
ปรบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรUที่ ๓ เสริมสรWางความเขWมแข็งในการป-องกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาลตำบลโนนปอแดง
ยุทธศาสตรUที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจWาหนWาทีข่ องรัฐ ในการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ส.วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป;องกันการทุจริต ๔ ปA ประจำปAงบประมาณ ๒๕๖๑–๒๕๖๔
ส.วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ

หน,า

๑
๒
๓
๓
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๔
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๕
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๘

๙
๑๓

ส.วนที่ ๑
บทนำ
การวิเคราะหOความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคOกร
การวิ เคราะหU ค วามเสี่ ย งในการเกิ ด การทุ จ ริ ต ในองคU ก ร มี วั ต ถุ ป ระสงคU เพื่ อ ตW อ งการบV ง ชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูVในองคUกรโดยประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หนVวยงานที่อาจเกี่ยวขWองกับการกระทำทุจริต เพื่ อพิ จารณาวVาการควบคุมและการป-องกันการทุจริตที่มีอยูV
ในปhจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมV ซึ่งการทุจริตระดับทWองถิ่นมีปhจจัยมาจากการกระจายอำนาจ
สูVองคUกรปกครองสVวนทWองถิ่น ซึ่งเป-าหมายแทWจริงของการกระจายอำนาจนี้เพื่อใหWสามารถดำเนินการตอบสนอง
การใหWบริการตVางๆ ในพื้นที่โดยไมVตWองรอจากสVวนกลางเพียงฝkายเดี่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ แตVจากแนวทางในการปฏิบัติทำใหWแนวโนWมการทุจริตในทWองถิ่นเพิ่มมากขึ้นเชVนเดียวกัน โดยลักษณะ
การทุจริตอาจเกิดจากดWานงบประมาณ ดWานบุคลากร ดWานระเบียบกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติ ดWานคุณธรรม
จริยธรรม การขาดความรูW ความเขWาใจของคนในพื้นที่ ที่ไมVสามารถปฏิบัติใหWถูกตWองตามระเบียบไดWการตรวจสอบ
ที่ไมVครอบคลุมหรือขาดประสิทธิภาพ หรือแมWแตVการใชWอิทธิพลในทWองถิ่นรูปแบบตVางๆ การวิเคราะหUความเสี่ยง
การทุจริตในองคUกรและการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนUทับซWอนเพื่อใหWการดำเนินการตามนโยบายของ
ผูWบริหารเทศบาลตำบลโนนปอแดง ดWานการป-องกันและปราบปรามการทุจริตยกระดับคุณธรรมและความโปรVงใส
ของหนVวยงานประกอบกับอาศัยแนวทางยุทธศาสตรUชาติวVาดWวยการป-องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) การวิเคราะหUเพื่อการกำหนดแนวทางการแกWปhญหาใหWการปฏิบัติงานขององคUกรตWอง
เปJนไปเพื่อประโยชนUสุขของประชาชน ทั้งนี้ การทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑(๑) ไดWนิยามไวWวVา
“เพื่อแสวงหาผลประโยชนUที่มีควรไดWโดยชอบดWวยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผูWอื่น” ผลประโยชนUทับซWอน องคUกร
ตVอตWานคอรUรัปชั่น (และเทศไทย) ใหWความหมายวVา “ผลประโยชนUสVวนบุคคลกับผลประโยชนUสVวนรวมขัดกัน
เจWาหนWาที่ของรัฐมีหนWาที่รักษาผลประโยชนUสVวนรวมกับปฏิบัติหนWาที่ของเจWาหนWาที่จึงตWองไมVมีผลประโยชนUสVวนตัว
เขWามาเกี่ยวขWอง”ในการวิเคราะหUใชWเทคนิค SWOT ดังนี้
จุดแข็ง
-มีหลักเกณฑUตามระเบียบ กฎหมาย กำหนดวางมาตรการป-องกันมีแนวทางปฏิบัติงานไวW
-มีหลักเกณฑUกำหนดใหWมีการมีสVวนรVวมของภาคประชาชนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
-เปJนหนVวยงานในพื้นที่ใกลWชิดประชาชน ประชาชนเขWาถึงขWอมูลขVาวสารติดตามตรวจสอบไดW
จุดอ.อน
-คVานิยมสVวนบุคคลหลายประการยังไมVเปJนไปในทางที่เปJนคุณ เชVน คVานิยมในการเลี้ยงดูการไมVตระหนัก
ในประโยชนUสาธารณะ หลักศีลธรรมทางศาสนา ศีล ๕ เปJนเพียงพิธีกรรม
-การจัดวงระบบเพื่อลดความเสี่ยง สรWางความยุVงยาก ซับซWอน ภาระงานมากขึ้นไมVเกิดความคลVองตัว
โอกาส
-ปhจจุบันมีหลายงานตรวจสอบภายนอกรVวมในการตรวจสอบ ปราบปราม
อุปสรรค
- คVานิยมและวัฒ นธรรมของสังคมไทยในปhจจุบัน เปJนปhญหาและอุปสรรคสำคัญในการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรUรัปชั่น เนื่องจาก โครงสรWางทางสังคมเปJนระบบอุปถัมภU การเล็งเห็นผลประโยชนUของ
ตนหรือพวกพWองดีกวVาสVวนรวม การยกยVองเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชนUจาการเปJนพรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผูWมีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสำนึกและคVานิยมของประชาชนสVวนหนึ่งที่ลดนWอยถอยลอง

-๒และยังมองเห็นวVาการทุจริตคอรUรัปชั่นเปJนเรื่องปกติทั่วไปที่ไดWรับผลตอบแทนคุWมคVา หรือในบางกรณีก็ละเลย
เพิกเฉย และไมVอยากเขWาไปยุVงเกี่ยว
ดังนั้น จึงกำหนดแนวทางในการแกWไขปhญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป-องกันการทุจริตและป-องกัน
ผลประโยชนUทับซWอนขึ้น ดังนี้
๑.การสรWางจิตสำนึก
๒.การสรWางสังคมใหWสะอาดดWวยการสรWางสื่อประชาสัมพันธUรณรงคUใหWมีความตระหนักถึง
ประโยชนUสาธารณะ
หลักการและเหตุผล
เทศบาลตำบลโนนปอแดง เปJนองคUกรปกครองสVวนทWองถิ่นในฐานะเปJนผูWใชWอำนาจรัฐในการ
ปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เปJนหนVวยงานที่มีหนWาที่ในการใหWบริการสาธารณะดWานตVางๆ
และมี ค วามเขW าใจในสภาพและรับ รูWถึงสาเหตุ ของปh ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ภายในทW อ งถิ่ น ไดW ดี กวVาหนV วยงานราชการ
สVวนกลางในการปฏิบัติงานและการดำเนินการขององคUปกครองสVวนทWองถิ่นยVอมอาจสVงผลกระทบตVอชุมชนและ
ประเทศชาติซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนWาที่หรือละเวWนการปฏิบัติหนWาที่โดยมิชอบ หรือไดWใชWอำนาจใน
ตำแหนVงหนWาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนUที่มิควรไดWโดยชอบดWวยกฎหมาย รวมทั้งปhญหาการทุจริตคอรUรัปชั่นอัน
เปJนปhญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเปJนเวลานาน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงขนาด และ
ความสลับซับซWอนของปhญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแหVงชาติ หรือ คสช. ตามคำสั่งคณะรักษาความ
สงบแหVงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป-องกันและแกWไขปhญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ไดWกำหนดใหWทุก
สVวนราชการและหนVวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป-องกันและแกWไขปhญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยมุVงเนWนการสรWางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสVงเสริมการมีสVวนรVวมจากทุกภาคสVวนในการ
ตรวจสอบ เฝ-าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิใหWเกิดการทุจริตไดW ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธU จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี ไดWแถลงนโยบายของรัฐบาลตVอสภานิติบัญ ญั ติแหVงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ไดW
กำหนดใหWมีการบริหารราชการแผVนดินที่มี ธรรมาภิบาลและการป-องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาครัฐ เปJนนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย ไดWจัดทำบันทึกขWอตกลงความรVวมมือในการป-องกัน
และปราบปรามการทุจริตกับสำนักงานคณะกรรมการป-องกันและปราบปรามการทุจริตแหVงชาติ เมื่อวันที่ ๓
ธั น วาคม ๒๕๕๗ และคณะรั ฐ มนตรี ไดW มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ กุ ม ภาพั น ธU ๒๕๖๐ ใหW ห นV ว ยงานของรั ฐ แปลง
ยุทธศาสตรUชาติวVาดWวยการป-องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) และระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสูVการปฏิบัติการโดยกำหนดในแผนยุทธศาสตรUการพัฒนา และแผนพัฒนาสามปBและ
เปJนการสอดคลWองกับการกำหนดใหWมีการประเมินคุณธรรมและความโปรVงใสขององคUกรปกครองสVวนทWองถิ่น
Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปB งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่ อวัน ที่ ๓ ธัน วาคม
๒๕๕๗ โดยทางสำนักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity
Assessment) และดั ชนี วัดความโปรVงใสของหนV วยงานภาครัฐของสำนั กงาน ป.ป.ช. เขW าดW วยกั น และสรWาง
เครื่อ งมื อ ประเมิ น ที่ ผ นวกหลั ก การประเมิ น เชิ งภาพลั ก ษณU (Perception Base) และหลั ก ฐานเชิ งประจั ก ษU
(Evidence Base) โดยมีเป-าหมายคือ องคUกรปกครองสVวนทWองถิ่นเป-าหมายทั้ง ๗,๕๗๑ แหVง โดยมุVงหวังใหWเกิด
การบริหารงานที่โปรVงใสและเปJนธรรมในองคUกรปกครองสVวนทWองถิ่น และนำผลที่ไดWจากการประเมินเพื่อใหWใน
การกำหนดนโยบายการสVงเสริมธรรมาภิบาลและป-องกันการทุจริต พัฒนาคุณธรรมและความโปรVงใสขององคUกร
ปกครองสVวนทWองถิ่นใหWมีภาพลักษณUที่ดีขนึ้ ในอนาคต และเปJนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบ

-๓รัฐธรรมนูญวVาดWวยการป-องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น เพื่อใหWการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหVงชาติ ในการป-องกันและแกWไขปhญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เปJนไปอยVางมี
ประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลโนนปอแดง จึงไดWจัดทำแผนปฏิบัติการป-องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อเปJน
มาตรการแนวทางการป- องกันและแกWไขปhญ หาการทุ จริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจำปB งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลโนนปอแดงและเพื่อใหWทุกหนVวยงานในเทศบาลตำบลโนนปอแดง ใชWเปJน
กรอบแนวทางในการดำเนินการป-องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ ไดWมุVงเนWนใหWการดำเนินการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนปอแดง เปJนไปอยVางตVอเนื่อง สรWางระบบราชการที่มีความโปรVงใส
จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณ ธรรม จริยธรรม ความคุWมคVาเปŒดเผยขWอมูล
ขVาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหWเกิดความโปรVงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหWมีสVวน
รVวม ในการรณรงคU และปลูกจิตสำนึกคVานิยมของสังคมใหWประชาชนรVวมกันตVอตWานการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจWาหนW าที่ ของรัฐ ซึ่งเปJ นเรื่องที่ สอดคลWองกับพระราชกฤษฎี กา วVาดWวยหลักเกณฑU และวิธีการบริหารกิจการ
บWานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ เทศบาลตำบลโนนปอแดง ไดWใหWความสำคัญและตระหนักถึงปhญหาการทุจริตคอรัปชั่น
ปhญหาผลประโยชนUทับซWอน และการพัฒนาคุณธรรมสรWางความโปรVงใสในการปฏิบัติราชการ เพื่อใหWประชาชน
ไดWรับประโยชนUสูงสุด
พันธกิจ (Mission)
๑.สVงเสริมปลูกจิตสำนึกและคVานิยมใหWกับบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลโนนปอแดง ใหWปฏิบัติหนWาที่โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล
๒.พัฒนาเครือขVายป-องกันและปราบปรามการทุจริตอยVางบูรณาการ
๓.พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถVวงดุลอำนาจ
๔.การสVงเสริมและสนับสนุนการจัดการองคUความรูWเกี่ยวกับการป-องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงคJการจัดทำแผน
๑.เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตVอตWานการทุจริตของผูWบริหารเทศบาลตำบลโนปอแดง
๒.เพื่อเปJนการปลูกฝhง สรWางจิตสำนึกพรWอมที่จะปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและแผVนดินรวมทั้งคVานิยมและ
วัฒนธรรมที่ดีงามใหWแกVบุคลากรทุกคนของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ภายใตWกรอบมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล
๓.เพื่ อ ใหW บุ ค ลากรของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ทั้ ง ขW า ราชการการเมื อ ง พนั ก งานเทศบาล
ลูกจWางประจำ และพนักงานจWางปฏิบัติหนWาที่ดWวยความโปรVงใส ซื่อสัตยUสุจริต ถูกตWองตามกฎหมาย และระเบียบ
วินัย อันเปJนการป-องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
๔.การเสริมสรWางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ที่มีประสิทธิภาพ
และเขWมแข็ง
เปMาหมายการจัดทำแผน
๑.ขWาราชการการเมือง พนักงานเทศบาล ลูกจWางประจำ และพนักงานจWาง
๒.ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนปอแดง

-๔ประโยชนJของการจัดทำแผน
๑.มีการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตVอตWานการทุจริตของผูWบริหารเทศบาลตำบลโนนปอแดง
๒.พนักงานเทศบาล ลูกจWางประจำ และพนักงานจWาง มีจิตสำนึกพรWอมที่จะปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและ
แผVนดิน รวมทั้งคVานิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามใหWแกVบุคลากรทุกคนของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ภายใตWกรอบ
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
๓.บุคลากรของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ทั้งขWาราชการการเมือง พนักงานเทศบาล ลูกจWางประจำ และ
พนักงานจWางปฏิบัติหนWาที่ดWวยความโปรVงใส ซื่อสัตยUสุจริต ถูกตWองตามกฎหมาย และระเบียบวินัย อันเปJนการ
ป-องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
๔.มีการเสริมสรWางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบของเทศบาลตำบลโนนปอแดง มีประสิทธิภาพและ
เขWมแข็ง
ยุทศาสตรJการปMองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนปอแดง
ยุทศาสตรJ มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
ยุทศาสตรJที่ ๑ เสริมสรWางจิตสำนึก คVานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรWางวินัยแกVทุกหนVวยงานของเทศบาล
ตำบลโนนปอแดง ตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงคJ
มุVงสVงเสริม เสริมสรWาง จิตสำนัก คVานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรWางวินัยแกVหนVวยงานของเทศบาล
ตำบลโนนปอแดง บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีทัศนคติ วิสัยทัศนU โดยการรVวมกันแกWไขและรับผิดชอบ
ตVอปhญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐรวมทั้งการรณรงคU เผยแพรV ประชาสัมพันธUใหWทุกภาคสVวนมีวินัย
เคารพกฎหมายและระเบียบ ที่จะเปJนกลไกในการแกWไขปhญหาการพัฒนาตลอดจน เปJนการวางรากฐานในการ
ป-องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ไดWอยVางมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
๑.๑ สVงเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑.๑ เสริมสรWางความรูWความเขWาใจแกVทุกภาคสVวนใหWปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑.๒ ประยุกตUการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชWใหWเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
๑.๑.๓ จัดใหW มี ห ลั กสู ตรการเรียนรูWห รือการฝ• กอบรมเกี่ ยวกั บ การใชW ห ลั กปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงแกVทุกภาคสVวน
๑.๒ สV งเสริม ใหW เจW าหนW าที่ ข องเทศบาลตำบลโนนปอแดง ไดW ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
๑.๒.๑ สVงเสริมใหWเจWาหนWาที่ของเทศบาลตำบลโนนปอแดง มีความรูWความเขWาใจ รวมทั้งมีการ
ฝ•กอบรมเพื่อใหWปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๒.๒ สVงเสริมใหWเจWาหนWาที่ของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ไดWประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม

-๕๑.๒.๓ ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจWาหนWาที่ของเทศบาล
ตำบลโนนปอแดง ใหWเปJนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๑.๓ กำหนดใหWมีหลักสูตรทางการศึกษา/เพื่อเปJนเครื่องมือสูตรป-องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลตำบลโนนปอแดง
๑.๓.๑ จัดใหWมีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝ•กอบรม ดWานการป-องกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาลตำบลโนนปอแดง
๑.๓.๒ กำหนดใหWหลักสูตรดWานการป-องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนปอ
แดง เปJนหลักสูตรบังคับที่ใชWฝ•กอบรมเจWาหนWาที่ของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ทุกระดับ
๑.๓.๓ สV ง เสริ ม แหลV ง เรี ย นรูW ท างวิ ช าการ ตลอดจนขW อ มู ล ขV า วสารดW า นการป- อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนอแดง
๑.๔ สVงเสริมคVานิยมการยกยVองและเชิดชูความดีความซื่อสัตยUสุจริต และการตVอตWานการทุจริต โดยใหW
ยึดถือเปJนคVานิยมกระแสหลักของชาติ
๑.๔.๑ สVงเสริมการสรWางแรงจูงใจใหWเจWาหนWาที่ของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ปฏิบัติหนWาที่
ราชการดWวยความซื่อสัตยUสุจริต เสียสละเพื่อประโยชนUสVวนรวม
๑.๔.๒ รณรงคUเผยแพรV ประชาสัมพันธUใหWสังคมมีคVานิยม ยกยVอง เชิดชูและเห็นคุณคVาของการ
ประพฤติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๑.๔.๓ สVงเสริม เชิดชูหนVวยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเดVนดWานการป-องกันและปราบปราม การ
ทุจริตของเทศบาลตำบลโนนปอแดง
๑.๔.๔ สVงเสริม สนับสนุน ใหWทกุ ภาคสVวนรVวมกันสรWางคVานิยมในการป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเทศบาลตำบลโนนปอแดง
ยุทศาสตรJที่ ๒ บูรณาการหน.วยงานทุกภาคส.วนในการปMองกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงคJ
มุVงประสานความรVวมมือระหวVางหนVวยงานของเทศบาลตำบลโนนปอแดง กับทุกภาคสVวนในการป-องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สVงเสริมบทบาทและการมีสVวนรVวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เสริมสรWางและพัฒนาเครือขVายภาคประชาชนใหWเปJนกลไกในการตรวจสอบ ถVวงดุล
รวมถึงการสรWางหลักประกันความปลอดภัยในการแจWงขWอมูลหรือเบาะแสในการป-องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
๒.๑ บูรณาการหนVวยงานภายในของเทศบาลตำบลโนนปอแดงกับทุกภาคสVวนในการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
๒.๑.๑ ประสานความรVวมมือทางดWานขWอมูลและการปฏิบัติงานระหวVางหนVวยงานของเทศบาล
ตำบลโนนปอแดง กับองคUกรทุกภาคสVวน
๒.๑.๒ ใหWมีการจัดตั้ง “ศูนยUการขVาวกลาง” เพื่อดำเนินการจัดระบบการขVาว เก็บรวบรวม
ขWอมูลที่เกี่ยวขWองกับการป-องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ตลอดจนการ เชื่อมโยง

-๖แลกเปลี่ยนขWอมูลขVาวสารดWานการทุจริตหรือประพฤติมิชอบจากทุกหนVวยงานเพื่อนำไปประมวล วิเคราะหUเพื่อใชW
ในการป-องกันและปราบปรามการทุจริต
๒.๑.๓ สVงเสริม สนับสนุน องคUกรและบุคลากรทางดWานสื่อสารมวลชน ใหWมีความเข็มแข็งและ
เปJนอิสระในการทำหนWาที่ตรวจสอบและเผยแพรVขWอมูลขVาวสารใหWสาธารณชนรับทราบ
๒.๑.๔ สVงเสริม สนับสนุนใหWหนVวยงานของเทศบาลตำบลโนนปอแดง มีระบบอินเทอรUเน็ตเพื่อ
ทำการเผยแพรV ประชาสัมพันธUในการป-องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใหWมีเว็บบอรUดเพื่อติดตVอสื่อสาร
ระหวVางกัน
๒.๒ สVงเสริมการมีสVวนรVวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
หนVวยงานของเทศบาลตำบลโนนปอแดง
๒.๒.๑ เสริมสรWางกระบวนการเรียนรูWเพื่อใหWภาคประชาชนมีความตื่นตัวตVอสภาพปhญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลโนนปอแดง
๒.๒.๒ สรWางและพัฒนาชVองทางในการรับแจWงขWอมูลหรือเบาะแสใหWมคี วามสะดวก หลากหลาย
รวมทั้งสรWางหลักประกันความปลอดภัยใหWแกVบุคคล หนVวยงานหรือขWอมูลนั้น
๒.๒.๓ สVงเสริมสิทธิในการรับรูWและการเขWาถึงขWอมูลขVาวสาร
๒.๒.๔ กำหนดมาตรการสรWางแรงจูงใจใหWแกVผูWแจWงขWอมูลหรือเบาะแสใหWไดWรับรางวัลตอบแทน
๒.๒.๕ ใหWองคUกรหรือบุคากรดWานสื่อสารมวลชนเปJนสื่อกลางในการแสวงหา ความรVวมมือเพื่อ
การป-องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร*ที่ ๓ เสริมสร2างความเข็มแข็งในการป=องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนปอแดง

วัตถุประสงคJ
มุVงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถVวงดุลการใชWอำนาจใหWเหมาะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สVงเสริมการกระจายอำนาจสูVระดับภูมิภาค สรWางกลไกความรVวมมือระหวVางหนVวยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนใหWมีศักยภาพในการป-องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แกWไข และพัฒนากฎหมายที่เอื้อ
ประโยชนUตVอการทุจริตหรือเปJนอุปสรรค ตVอการป-องกันและปราบปรามกิจทุจริตใหWมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
๓.๑ พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถVวงดุลการใชWอำนาจใหWเหมาะสมชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ
๓.๑.๑ ใหWหนVวยงานของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ที่มีพันธกิจดWานการป-องกันและปราบปราม
การทุจริต มีโครงสรWาง ของหนVวยงาน อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคลWอง
กันภารกิจและความรับผิดชอบ
๓.๑.๒ ใหWหนVวยงานของเทศบาลตำบลโนนปอแดง แตVละองคUกร สรWางระบบการตรวจสอบการ
บริหารราชการ โดยกำหนดใหWแยกอำนาจการบริหารงานออกจากอำนาจการพิจารณาคดีเพื่อสามารถ ถVวงดุล
หรือยับยั้งอีกอำนาจหนึ่งไดW
๓.๑.๓ สนับสนุนใหWมีการตรวจและถVวงดุลการใชWอำนาจระหวVางหนVวยงานของเทศบาลตำบล
โนนปอแดง ดWวยกันเอง

-๗๓.๑.๔ ใหWหนVวยงานของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใชW
อำนาจในการปฏิบัติ งานดWานการป-องกันและปราบปรามการทุจริตดWวยความรวดเร็วตVอเนื่องและเปJนธรรม
๓.๑.๕ ใหWหนVวยงานของเทศบาลตำบลโนนปอแดง จัดทำดัชนีชี้วัดความโปรVงใส และเกณฑU
มาตรฐานกลางความโปรVงใสของแตVละหนVวยงาน โดยใหWมีหนVวยงานของรัฐซึ่งเปJนองคUกรกลางทำหนWาที่ ควบคุม
กำกับ ดูแล การดำเนินการ
๓.๒ สรWางกลไกความรVวมมื อระหวVางหนV วยงานของเทศบาลตำบลโนนปอแดง กั บ ภาคเอกชนใหW มี
ศักยภาพในการป-องกันและปราบปรามการทุจริต
๓.๒.๑ วางแนวทางและสVงเสริมบทบาทความรVวมมือระหวVางหนVวยงานของเทศบาลตำบลโนน
ปอแดง กับภาคเอกชนหรือหนVวยงานตรวจสอบภายนอก ในการป-องกันและปราบปรามการทุจริต
๓.๒.๒ สนับสนุนใหWมีการตรวจสอบทรัพยUสินของเจWาหนWาที่ของเทศบาลตำบลโนนปอแดง หรือ
บุคคลที่เกี่ยวขWองกับการทุจริต
๓.๓ เสริมสรWางประสิทธิภาพของกฎหมายเพื่อใชWในการป-องกันและปราบปรามการทุจริต
๓.๓.๑ ใหWมีการปรับปรุง แกWไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เอื้อประโยชนUตVอการทุจริตหรือเปJน
อุปสรรคตVอการป-องกันและปราบปรามการทุจริต หรือเพื่อใหWทันสมัยตVอสภาพ ปhญหาการทุจริตในปhจจุบัน
๓.๓.๒ ใหW ห นV วยงานของเทศบาลตำบลโนนปอแดง บั งคั บ ใชW ก ฎหมายอยV างเสมอภาคโดย
เครVงครัด
๓.๓.๓ พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนหรือการไตVสวนขWอเท็จจริงใหWรวดเร็ว ตVอเนื่องและเปJน
ธรรม
๓.๓.๔ สรWางกลไกในการเฝ-าระวัง สอดสVอง ดูแล ติดตามการกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในเทศบาลตำบลโนนปอแดง
๓.๓.๕ จัดใหWมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ใหWสามารถตรวจสอบ สถานภาพบุคคล
พฤติการณUการกระทำผิด ตลอดจนทรัพยUสินที่ไดWจากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใหWรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๓.๓.๖ สรWางกลไกในการปกป-องกันเจWาหนWาที่ของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ดWานการป-องกัน
และปราบปรามการทุจริต ที่ไดWปฏิบัติการตามหนWาที่ดWวยความสื่อสัตวUสุจริต ใหWไดWรับความคุWมครองตามกฎหมาย
๓.๔ สVงเสริมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการป-องกันและปราบปรามการทุจริต
๓.๔.๑ สนับสนุนใหWหนVวยงานของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ที่มีอำนาจหนWาที่ดWานการป-องกัน
และปราบปรามการทุจริต ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชWหรืออุปกรณUที่มีความทันสมัยมาใชW ในการแสวงหา
ขWอเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินคดีกับผูWกระทำความผิด
๓.๔.๒ สนับสนุนใหWมีการศึกษา คWนควWา และวิจัยงานดWานการป-องกันและปราบปรามการทุจริต
๓.๔.๒ ใหWมีการวางระบบฐานขWอมูลดWานการป-องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
ตำบลโนนปอแดง เพื่อรวบรวมและนำไปใชWประโยชนUซึ่งขWอมูล ขVาวสาร งานวิจัย และงานวิชาการตVางๆ

-๘ยุทธศาสตรJที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ^าหน^าที่ของรัฐ ในการปMองกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงคJ
มุVงพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามรถเจWาหนWาที่ของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ในการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหWสัมฤทธิผลไดWอยVางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกWไขปhญหาการทุจริตใหWเปJนระบบอยVางตVอเนื่อง
สรWางมาตรฐานทางวิชาชีพใหWสามารถรVวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคUกรทุกภาคสVวน
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
๔.๑ พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจWาหนWาที่ของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ในการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
๔.๑.๑ กำหนดใหWเจWาหนWาที่ของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ตWองรับการฝ•กอบรมหลักสูตรดWาน
การป-องกันและปราบปรามการทุจริต
๔.๑.๒ จั ด ตั้ งศู น ยU ขW อ มู ล ความรูWท างวิช าการเพื่ อ ใหW มี ก ระบวนการเรีย นรูWแ ละการถV ายทอด
ความรูWตลอดจนใหWมีการศึกษาตัวอยVางกรณี (case study)

ส.วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปMองกันการทุจริต ๔ ปa ตามยุทธศาสตรJของเทศบาลตำบลโนนปอแดง แยกตามมิติดังนี้
มิติที่ ๑ การสรWางสังคมที่ไมVทนตVอการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป-องกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การสVงเสริมบทบาทและการมีสVวนรVวมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การสเริมสรWางและปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคUกรปกครองสVวนทWองถิ่น
แผนการปMองกันการทุจริต ๔ ปa ตามยุทธศาสตรJของเทศบาลตำบลโนนปอแดง
ประจำปaงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
มิติที่ ๑ การสร^างสังคมไม.ทนต.อการทุจริต
ป/ ๒๕๖๑ ป/ ๒๕๖๒ ป/ ๒๕๖๓ ป/ ๒๕๖๔ ป/ ๒๕๖๕
มิติ

ภารกิจ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตามมิติ
มิติที่ ๑. ๑.๑ การสร;างจิตสำนึก ๑.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
การ
และสร;างความตระหนัก และผลประโยชนUทบั ซ;อน
สร;าง
แก>บุคลากรทั้ง ข;าราชการ
สังคมที่ การเมือง และฝPายประจำ ๒.โครงการจัดงานวันเข;าพรรษา
ไม>ทน
ต>อการ
ทุจริต

งบประมาณ
(บาท)
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๑.๒ การสร;างจิตสำนึก ๑. โครงการครอบครัวคุณธรรมนำ
และความตระหนักของ สังคม เทิดไท;องคUราชัน(พาลูกจูง
ภาคธุรกิจและประชาชน หลานเข;าวัด)

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑.๓ สร;างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก>เด็ก
และเยาวชน

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

รวม

๑.โครงการสภาเด็กและเยาวชนไทย
ต;านภัยคอรUรัปชั่น

จำนวน ๔ โครงการ

-๑๐แผนการปMองกันการทุจริต ๔ ปa ตามแผนยุทธศาสตรJของเทศบาลตำบลโนนปอแดง
ประจำปaงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปMองกันการทุจริต
ป/ ๒๕๖๑ ป/ ๒๕๖๒ ป/ ๒๕๖๓ ป/ ๒๕๖๔ ป/ ๒๕๖๕
มิติ

ภารกิจ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตามมิติ
มิติที ๒. ๒.๑ แสดงเจตจำนง ๑.ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
การ
ทางการเมืองในการ ด;วยความสุจริต
บริหาร ต>อต;านการทุจริต
ราชการ ของผู;บริหาร
เพื่อ
๒.๒ มาตรการสร;าง ๑.การบริการบัตรคิวผู;มาใช;บริการ
ป`องกัน ความโปร>งใสในการ งานทะเบียนราษฎร
การ
ปฏิบัติราชการ
๒.คำสั่งแต>งตั้งคณะกรรมการ
ทุจริต
พิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒.๓ การใช;ดุลพินิจ ๑.ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ของฝPายบริหาร/
ด;วยความสุจริต
เจ;าหน;าที่ให;เปfนไป
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ;านเมืองที่ดี

-

-

-

-

-

๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแก>หน>วยงาน
หรือบุคลากร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การปฏิบัติงาน
๓.คำสั่งแต>งตั้งคณะกรรมการพิจาณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน

๑. กิจกรรมคัดเลือกผู;สูงอายุตัวอย>าง
๒.กิจกรรมคัดเลือกพนักงาน/ลูกจ;าง
ดีเด>นประจำเดือน
๓. กิจกรรมคัดเลือกครูผู;ดูแลเด็กและ
ครูดีเด>น

๒.๕ มาตรการ
๑.ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
จัดการในกรณีได;
ด;วยความสุจริต
ทราบรับแจ;งหรือรับ
แจ;ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต
รวม

จำนวน ๙ กิจกรรม

-๑๑แผนการปMองกันการทุจริต ๔ ปa ตามแผนยุทธศาสตรJของเทศบาลตำบลโนนปอแดง
ประจำปaงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
มิติที่ ๓ การส.งเสริมการมีบทบาทและการมีส.วนร.วมของภาคประชาชน
ป/ ๒๕๖๑ ป/ ๒๕๖๒ ป/ ๒๕๖๓ ป/ ๒๕๖๔ ป/ ๒๕๖๕
มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ
มิติที่ ๓.การ ๓.๑ จัดให;มีและ
ส>งเสริม
เผยแพร>ข;อมูล
บทบาทและ ข>าวสาร
การมีส>วน
ร>วมของภาค
ประชาชน
๓.๒ กระบวนการ
รับฟhงความคิดเห็น
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร;องเรียน
๓.๓ การสร;าง
กลไกและช>องทาง
ส>งเสริมการมีส>วน
ร>วมของประชาชน
ในการบริหาร
กิจการ

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๑.กิจกรรมหอกระจายข>าวให;ความรู;ผู;
ดำเนินรายการ

-

-

-

-

-

๑.ศูนยUรับเรื่องราวร;องทุกขU
๒.กิจกรรมศูนยUดำรงธรรมเทศบาลตำบล
โนนปอแดง

-

-

-

-

-

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

๑.โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
ตำบลโนนปอแดง
๒.โครงการโรงเรียนผู;สูงอายุ
๓.กิจกรรมให;ความรู;การร>วมจัดซื้อจัด
จ;าง
๔.กิจกรรมคณะกรรมการที่ปรึกษา
เทศบาล
๕.กิจกรรมเปfนคณะกรรมการ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
๖.โครงการชุมชนสดใสปลอดขยะมลพิษ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
๗.โครงการสร;างศักยภาพองคUกรชุมชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
เพื่อการอนุรักษUทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล;อม
๘.โครงการปลูกต;นไม;เพิ่มพื้นที่สีเขียว
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
๙.โครงการปnดปPาฟopนฟูธรรมชาติ
๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

จำนวน ๖ โครงการ ๖ กิจกรรม

-๑๒แผนการปMองกันการทุจริต ๔ ปa ตามแผนยุทธศาสตรJของเทศบาลตำบลโนนปอแดง
ประจำปaงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
มิติที่ ๔ การเสริมสร^างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคJกรปกครองส.วนท^องถิ่น
ป/ ๒๕๖๑ ป/ ๒๕๖๒ ป/ ๒๕๖๓ ป/ ๒๕๖๔ ป/ ๒๕๖๕
มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ
มิติที่ ๔.การ ๔.๑ การ
เสริมสร;างและ พัฒนากลไก
ปรับปรุงกลไก การตรวจสอบ
ในการ
ภายในองคUกร
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
องคUกร
ปกครองส>วน ๔.๒ การ
ท;องถิ่น
สนับสนุนภาค
ประชาชนให;มี
ส>วนร>วมใน
การตรวจสอบ
๔.๓ การ
ส>งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท;องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑.กิจกรรมจัดทำแผนการติดตามและ
๒๐,๐๐๐
ประเมินผลแผนพัฒนา
๒.กิจกรรมการเข;าร>วมเปfนกรรมการใน
กิจกรรมต>างๆ ของเทศบาล
๓.การตั้งกระทู;ถามในสภาเทศบาลตำบล
โนนปอแดง

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

๑.กิจกรรมเปnดเผยข;อมูลข>าวสารทาง
ประกาศ, Website,บอรUด
ประชาสัมพันธU,สื่อ,แผ>นพับ
๒.กิจกรรมตรวจสอบ/ติดตาม
ประเมินผลควบคุมภายใน

๑.โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล

๔.๔ เสริม ๑.โครงการป-องกันและปราบปราม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
พลังการมี การทุจริตคอรUรัปชั่น
สVวนรVวมของ
ชุมชน
(Communi
ty) และ
บูรรณาการ
ทุกภาคสVวน
เพื่อตVอตWาน
การทุจริต
รวม

จำนวน ๒ โครงการ ๕ กิจกรรม

ส"วนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

-๑๔มิติที่ ๑ การสร^างสังคมที่ไม.ทนต.อการทุจริต
๑.๑ การสร^างจิตสำนึกและสร^างความตระหนักแก.บุคลากรทั้ง ข^าราชการการเมือง และฝlายประจำ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และผลประโยชนJทับซ^อน ประจำปa ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
๑. หลักการและเหตุผล
ในปhจจุบันการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนปอแดง จะมีองคUกรภายนอกที่มีอำนาจหนWาที่
ตามกฎหมายในการตรวจสอบการดำเนินงานตVางๆ ของเทศบาลตำบลโนนปอแดงวVามีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขWอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือไมV อยVางไร โดยที่ผVานมาไดWมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานดWาน
การเงินของเทศบาล และมีขWอสังเกตตลอดจนขWอเสนอแนะใหWเทศบาลตำบลโนนปอแดง หลายกรณีที่เกี่ยวขWอง
กับการปฏิบัติงาน หรือกระทบกับสิทธิของพนักงานงานเทศบาล เชVน กรณีการเบิกคVาเชVาบWาน, กรณีการเบิก
จVายเงินคVาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ, กรณีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑU รวมถึงการดำเนินงานตาม
โครงการตVางๆ ซึ่งผลจากการตรวจสอบเบื้องตWนสาเหตุสVวนใหญVจะมาจากความผิดพลาด เนื่องจากไมVปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขWอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี การนำระเบียบกฎหมายมาใชWโดยสำคัญผิด หรือไมVถูกตWอง
อันเกิดจากการขาดความรอบรูWในการปฏิบัติราชการ ซึ่งสVงผลทำใหWเกิดความบกพรVองตVอหนWาที่ราชการและเกิด
ความเสียหายตVอหนVวยงานซึ่งอาจอยูVในขVายเปJนการกระทำผิดวินัย ซึ่งพบวVาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นสVวนใหญVมา
จากการไมVปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวขWอง นอกจากนี้หลักธรรมาภิบาลตามประมวลจริยธรรมของ
ขWาราชการ ลูกจWางประจำ พนักงานจWาง เทศบาลตำบลโนนปอแดง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดWกำหนดใหWพนักงานเทศบาล
ตWองยึดถือประโยชนUของประเทศชาติเหนือกวVาประโยชนUสVวนตน และไมVมีผลประโยชนUทับซWอน ซึ่งสอดคลWองกับ
ตัวชี้วัดในการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปรVงใสในการดำเนินงานของหนVวยงาน ของสำนักงาน
คณะกรรมการป-องกันและปราบปรามการทุจริตแหVงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรVงใสในการดำเนิ น งานของหนV วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่
กำหนดใหWหนVวยงานดำเนินการใหWความรูWเรื่องการป-องกันผลประโยชนUทับซWอนแกVเจWาหนWาที่
ดังนั้น เพื่อเปJนการชVวยป-องกันมิใหWเกิดปhญหาการกระทำผิดวินัย และมีผลประโยชนUทับซWอนขึ้น
ในระบบราชการอันเกิดจากผลประโยชนUขัดกันระหวVางผลประโยชนUสVวนตัวกับผลประโยชนUสVวนรวม อันเปJนที่มา
ของผลประโยชนUทับซWอนและการทำผิดทางวินัย ของเจWาหนWาที่รัฐอันเปJนการละเมิดตVอระเบียบ กฎหมาย หรือ
จริยธรรมของพนักงาน จนขาดความเปJนกลาง และสVงผลกระทบตVอการดำเนินการที่เปJนประโยชนUตVอประชาชน
สVวนรวม อันอาจทำใหWเทศบาลตำบลโนนปอแดงไดWรับความเสียหาย เทศบาลตำบลโนนปอแดง ไดWเล็งเห็นถึง
ความสำคัญและตระหนักถึง การทำผิดทางวินัยและการลงโทษทางวินัย รวมทั้งปhญหาผลประโยชนUทับซWอน และ
การพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สรW างความโปรV งใสในการปฏิ บั ติ ร าชการ จึ งไดW จั ด โครงการอบรมคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และผลประโยชนUทับซWอนใหWกับผูWบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจWาหนWาที่ เทศบาลตำบลโนนปอแดง
ประจำปB ๒๕๖๕ ขึ้น
๒. วัตถุประสงคJ
๒.๑ เพื่ อเปJ นการเสริมสรWางความรูWความเขWาใจใหW กับผูWเขWารับการอบรมเกี่ยวกับวินั ย การรักษาวินั ย การ
ดำเนินการทางวินัย สาเหตุการกระทำผิดวินัย การป-องกันการกระทำผิดวินัย ไดWอยVางถูกตWอง และมีความพึงระวังใน
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

-๑๕๒.๒ เพื่อใหWผูWเขWาอบรมมีความรูWความเขWาใจตระหนักถึงบทบาทหนWาที่ของตนเองตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๓ เพื่อใหWผูWเขWารับการอบรมมีความเขWาใจในความหมายของคำวVาผลประโยชนUทับซWอน
๒.๔ เพื่อใหWผูWเขWารับการอบรมไดWมีความรูWความเขWาใจเกี่ยวกับคVาตอบแทนและสิทธิประโยชนUของพนักงาน
จWาง
๓. ขั้นตอนการดำเนินการ
๓.๑ ประสานงานกับสVวนราชการในสังกัดเพื่อกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการใหWความรูW
๓.๒ ประสานงานกับวิทยากร เพื่อบรรยายใหWความรูWในสVวนที่เกี่ยวขWอง เชVน
- วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย
- สาเหตุการกระทำผิดวินัย
- การป-องกันการกระทำผิดวินัย
- มาตรฐานทางจริยธรรม
- ความรูWความเขWาใจเกี่ยวกับผลประโยชนUทับซWอน
- คVาตอบแทนและสิทธิประโยชนU ของพนักงานจWาง
- และเรื่องอื่นที่เหมาะสมเปJนไปตามวัตถุประสงคUของโครงการ
๓.๓ จัดเตรียมเอกสารเพื่อใชWประกอบการบรรยายใหWความรูW
๓.๔ ทดสอบความรูWกVอน และหลังการบรรยาย
๓.๕ สรุปและประเมินผลโครงการ
๓.๖ ปฏิ บัติตามมาตรการเฝ-าระวัง ป- องกันและควบคุมการแพรVระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) จังหวัดเลย โดยดำเนินการตามมาตรการป-องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
๔. เปMาหมาย
พนักงานจWางของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ไมVต่ำกวVารWอยละ 80 (เพื่อใหWเปJนไปตามประกาศจังหวัดเลย
เรื่อง มาตรการเฝ-าระวัง ป-องกันและควบคุมการแพรVระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)
จังหวัดเลย)
๕. ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
๖. สถานที่
หWองประชุมเทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
๗. งบประมาณดำเนินการ
ใชWงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมฯ รายละเอียดคVาใชWจVาย ดังนี้
๑. คVาป-ายโครงการ ขนาด ๒ x ๒.๕ ม.
เปJนเงิน ๖๐๐ บาท
๒. คVาใชWจVายเกี่ยวกับการใชWและการตกแตVงสถานที่
เปJนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๓. คVาอาหารวVางและเครื่องดื่ม (เชWา-บVาย) สำหรับวิทยากรและเจWาหนWาที่โครงการ จำนวน ๑๐ คน
และผูWเขWารับการอบรม จำนวน ๖๐ คนๆ ละ ๓๕ บาท
เปJนเงิน ๒,๘๐๐ บาท

-๑๖๔. คVาอาหารกลางวัน จำนวน ๑๐ คนๆ ละ ๕๐ บาท
เปJนเงิน
๕. คVาสมนาคุณวิทยากร
- วิทยากรบรรยาย ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท
เปJนเงิน
๖. คVาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณU จำนวน ๗๐ ชุด
เปJนเงิน
๗. คVากระเป•าหรือสิ่งที่ใชWบรรจุเอกสารสำหรับผูWเขWารับการฝ•กอบรม
เปJนเงิน
๘. คVาถVายเอกสาร คVาพิมพUเอกสารและสิ่งพิมพU
เปJนเงิน
รวมค.าใช^จ.ายทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท ( สองหมื่นบาทถ^วน )
หมายเหตุ คVาใชWจVายสามารถเปลี่ยนแปลงและถัวเฉลี่ยไดWทุกรายการ

๕๐๐ บาท
๓,๖๐๐
๓,๕๐๐
๓,๐๐๐
๕,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๘. ผู^รับผิดชอบโครงการ
งานการเจWาหนWาที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
๙. การประเมินผลโครงการฝsกอบรม
แบบประเมินโครงการฯ เพื่อวัดความพึงพอใจที่มีตVอการบริหารโครงการ และการประเมินปฏิกิริยา โดย
การสังเกตพฤติกรรมการใหWความรVวมมือของผูWเขWารับการฝ•กอบรม เชVน การมีสVวนรVวมในการอภิปราย การ
ซักถามปhญหาการตอบคำถามในการอบรม
๑๐. ผลที่คาดจะได^รับ
๑๐.๑ ผูWเขWารับการอบรมเกิดความรูWความเขWาใจเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย สาเหตุ
การกระทำผิดวินัย การป-องกันการกระทำผิดวินัย ไดWอยVางถูกตWอง และมีความพึงระวังในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
๑๐.๒ ผูWเขWารับการอบรมมีความรูWความเขWาใจตระหนักถึงบทบาทหนWาที่ของตนเองตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐.๓ ผูWเขWารับการอบรมมีมีความเขWาใจในความหมายของคำวVาผลประโยชนUทับซWอน
๑๐.๔ ผูWเขWารับการอบรมไดWมีความรูWความเขWาใจเกี่ยวกับคVาตอบแทนและสิทธิประโยชนUของพนักงานจWาง
๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ พนั กงานจWางของเทศบาลตำบลโนนปอแดง จำนวนไมV นW อยกวVารWอยละ 80 ของผูWเขWารับ การอบรม
เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย สาเหตุการกระทำผิดวินัย การป-องกันการกระทำผิดวินัย ไดW
อยVางถูกตWอง และมีความพึงระวังในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
๑๑.๒ ลดปh ญ หาขW อ รWอ งเรีย นที่ เกี่ ย วขW อ งกั บ ความประพฤติ จ ากบุ ค คลภายนอก หรือ หนV วยงานอื่ น ที่
เกี่ยวขWอง เกี่ยวกับความประพฤติของเจWาหนWาที่ในสังกัด
๑๑.๓ พนั กงานจWางของเทศบาลตำบลโนนปอแดง จำนวนไมVนWอยกวVารWอยละ ๘๐ ของผูWเขWารับการอบรม
เกี่ยวกับคVาตอบแทนและสิทธิประโยชนUของพนักงานจWาง

-๑๗๑.๑ การสร^างจิตสำนึกและสร^างความตระหนักแก.บุคลากรทั้ง ข^าราชการการเมือง และฝlายประจำ
โครงการจัดงานวันเข^าพรรษา
เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
๑. หลักการและเหตุผล
ประเพณีถวายเทียนพรรษา เปJนประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดมาเปJนเวลานาน เกิดจากความ
จำเปJนที่วVาสมัยกVอนยังไมVมีไฟฟ-าใชWเชVนปhจจุบัน ดังนั้น เมื่อพระภิกษุอยูVรวมกันมากๆ เพื่อปฏิบัติกิจวัตร เชVน การ
สวดมนตUตอนเชWามืดและพลบ ค่ำ การศึกษาพระปริยัติธรรม การบูชาพระรัตนตรัยฯลฯ จำเปJนตWองใชWแสงสวVาง
จากเทียน ชาวบWานจึงไดWรVวมกันนำเทียนมาถวายซึ่งชVวงตWนก็จะถวายเปJนเทียนเล็กๆ ธรรมดาครั้นตVอมาก็ไดWมีการ
มัดเทียนเล็กๆ มารวมกันคลWายตWนกลWวยหรือลำไมWไผVแลWวติดกับฐาน ที่เรียกกันวVาตWนเทียน หรือ ตWนเทียนพรรษา
และก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนเปJนเทียนพรรษาอยVางที่เราเห็นกันอยูVในปhจจุบัน ในความเชื่อของชาวพุทธจะทำ
เที ย นเพื่ อ บู ช าพระรัต นตรัย และไดW ยึ ด เปJ น ประเพณี ที่ จ ะนำเที ย นไปถวายพระภิ ก ษุ ในชV วงเขW าพรรษา เพื่ อ
ปรารถนาใหWตนเอง มีสติปhญญาเฉลียวฉลาดดุจดังแสงสวVางของดวงเทียน ในขณะเดียวกันพุทธศาสนิกชนก็ถือ
โอกาสในชVวงเทศกาลเขWาพรรษาไดWไปบำเพ็ญกุศล เชVน ทำบุญตักบาตร รักษาศีล สวดมนตU ฟhงธรรม เจริญภาวนา
ตลอดจนไปศึกษาหาความรูWกับพระภิกษุ สำหรับปhจจุบันไดWมีพุทธศาสนิกชนจำนวนหนึ่ง ที่ถือเอาวันเขWาพรรษา
เปJนวันสำรวจพฤติกรรมของตนเองที่ไดWปฏิบัติผVานมา และตั้งจิตอธิษฐานที่จะลด ละ เลิกสิ่งที่ไมVดีตVางๆ เชVน เลิก
เหลWา อดบุหรี่ การพูดจาหยาบคาย ในชVวงเทศกาลเขWาพรรษาเปJนเวลา ๓ เดือน โดยใชWวันนี้เปJนวันเริ่มตWนในการ
กระทำดี ซึ่งก็นับวVาเปJนระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอสำหรับความตั้งใจสรWางเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคUใหW
เกิดขึ้น อันมีอานิสงสUทำใหWตนเอง ครอบครัวและสังคมเกิดความสุข สงบรVมเย็น
อนึ่งจากสถานการแพรVระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนVา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ในประเทศไทย
ซึ่งกรมควบคุมโรคระบาดไดWมีประกาศหรือคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการเฝ-าระวัง ป-องกัน ระงับ ยับยั้ง และควบคุมโรค
ติดเชื้อดังกลVาว อีกทั้งกรมควบคุมโรคยังมีมาตรการเฝ-าระวังป-องกัน ระงับ ยับยั้งและควบคุมโรคตVอไป โดยใหW
ประชาชนทั่วราชอาณาจักรถือปฏิบัติรVวมกันคือมาตรการ Social distancing และหรือ New Normal การเวWน
ระยะหVางทางสังคมหรือการสวมหนWากากอนามัย การลWางมื้อบVอยๆ การวัดอุณหภูมิรVางกาย เปJนตWน เพื่อป-องกัน
การแพรVกระจายของเชื้อไวรัสและทั้งนี้ กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนปอแดง ไดWจัดทำโครงการจัดงานวัน
เขWาพรรษา ประจำปB ๒๕๖๔ ขึ้นในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยภายใตWมาตรการ Social distancing
และหรือ New Normal ในการดำเนินการในโครงการฯเพื่อถือปฏิบัติและป-องกันการระบาดของโรคติดเชื้อตVอไป
๒. วัตถุประสงคJ
๒.๑ เพื่อสรWางความเขWาใจความเปJนมาของขนบธรรมเนียมประเพณีถวายเทียนเขWาพรรษาใหWกับ
เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนปอแดง
๒.๒ เพื่อสVงเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบตVอกันมายาวนานตั้งแตVโบราณกาล
๒.๓ เพื่อดำรงรักษาไวWซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทWองถิ่น
๒.๔ เพื่อปลูกฝhงคVานิยมในทางขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมทWองถิ่น
๒.๕ เพื่อใหWเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตตำบลโนนปอแดง และพื้นที่ใกลWเคียงไดWมีสVวน
รVวม ในกิจกรรมวันเขWาพรรษา
๒.๖ เพือ่ ใหWสอดคลWองกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (Thailoei ๔.๐) ดWานที่ ๘ (Integrity)
สVงเสริมการใชWหลักธรรมาภิบาล เสริมสรWางคุณธรรม จริยธรรมและรูWจักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ทำนุบำรุง
และสVงเสริมศาสนา จารีตประเพณีอันดีงาม

-๑๘-

๓. กลุ.มเปMาหมาย
พระภิกษุสงฆU,คณะผูWบริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาลเจWาหนWาที,่ หัวหนWาสVวน
ราชการ กำนัน,ผูWใหญVบWาน,เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตตำบลโนนปอแดง และพื้นที่ใกลWเคียง
๔. สถานที่ดำเนินการ
ณ วัดสวVางอารมณU หมูVที่ ๑ บWานโนนปอแดง และวัดในเขตเทศบาลตำบลโนนปอแดง
อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
๕. ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ ประชุมวางแผนการจัดทำกิจกรรมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำกิจกรรมการดำเนินงาน
เพื่อสรWางความเขWาใจความเปJนมาของขนบธรรมเนียมปะเพณีถวายเทียนเขWาพรรษาที่สืบตVอกันมาตั้งแตVโบราณ
กาล
๖.๒ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๓ ประชาสัมพั น ธUเชิญ ชวน พนั กงาน เจWาหนW าที่ เทศบาล สVวนราชการ ผูWน ำหมูV บW าน เด็ ก
เยาวชน และประชาชนในเขตตำบลโนนปอแดง รVวมโครงการฯ
๖.๔ ดำเนินการตามโครงการ พระภิกษุสงฆUใหWความรูWและสรWางความเขWาใจความเปJนมาของ
ขนบธรรมเนียมปะเพณีถวายเทียนเขWาพรรษาใหWกับผูWเขWารVวมโครงการทราบ
๖.๕ รายงานสรุปผลโครงการใหWผูWบริหารทราบ
๗. งบประมาณ
ตามเทศบัญญั ติงบประมาณรายจVายประจำปBงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ หมวดคVาใชWสอย ประเภทรายจVายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมVเขWาลักษณะรายจVาย
หมวดอื่นๆ ๖) โครงการจัดงานวัน เขWาพรรษา (กองการศึ กษา) ประจำปB ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลโนนปอแดง
จำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท สำหรับจVายเปJนคVาใชWจVายตVางๆ ในการจัดงาน เชVน คVาซื้อตWนเทียน คVาเครื่องไทยธรรม
และคVาใชWจVายอื่นๆที่จำเปJน ปรากฏในแผนหWาปB (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) หนWาที่ ๑๕๔ ขWอที่ ๔
๘. หน.วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ฝkายสVงแสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผา
ขาว จังหวัดเลย
๙. ผลที่คาดว.าจะได^รับ
๒.๑ ผูWเขWารVวมโครงการเขWาใจความเปJนมาของขนบธรรมเนียมประเพณีถวายเทียนเขWาพรรษา
๒.๒ สVงเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบตVอกันมายาวนานตั้งแตVโบราณกาล
๒.๓ รักษาไวWไดWซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทWองถิ่น
๒.๔ ผูWเขWารVวมโครงการไดWรับการปลูกฝhงคVานิยมในทางขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมทWองถิ่น
๒.๕ เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตตำบลโนนปอแดง และพื้นที่ใกลWเคียงไดWมีสVวนรVวมใน
กิจกรรมวันเขWาพรรษา

-๑๙๒.๖ สอดคลWองกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (Thailoei ๔.๐) ดWานที่ ๘ (Integrity)
สVงเสริมการใชWหลักธรรมาภิบาล เสริมสรWางคุณธรรม จริยธรรมและรูWจักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ทำนุบำรุง
และสVงเสริมศาสนา จารีตประเพณีอันดีงาม

๑.๒ การสร^างจิตสำนึกและความตระหนักของภาคธุรกิจและประชาชน
โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเข็มแข็ง เทิดไทองคJราชัน (พาลูกจูงหลานเข^าวัด)
เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
๑. หลักการและเหตุผล
สถาบันครอบครัวถือวVาเปJนสถาบันที่มีความสำคัญในการสรWางความผูกพัน ความรัก ความ
สามัคคีและเพื่ อเปJนการสรWางความสัมพั นธUของครอบครัว ตลอดจนความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน และ
สนับสนุนในการเสริมสรWางเด็ก เยาวชนใหWเปJนคนดี เปJนที่ตWองการของสังคมและประชาชนทั่วไปใหWสามารถดำรง
ตนในสังคมไดWอยVางมีความสุข ที่สำคัญคือ สถาบันครอบครัว พVอแมV ตWองเอาใจใสVใหWการสนใจตVอลูกใหWมากเปJน
พิเศษสอนลูกใหWมีความพัฒนาการไปตามวัย
เทศบาลตำบลโนนปอแดง ไดWตระนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษUวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีอันดีงามของทWองถิ่น กระตุWนใหWเด็ก เยาวชน ประชาชนไดWมีสVวนรVวมกับกิจกรรม เกิดความเขWาใจความ
สามัคคี กระชับความสัมพันธUอันดีงามระหวVางเด็ก เยาวชน ประชาชนกับเทศบาล และหนVวยงานของรัฐ/เอกชน
และเพื่ อสอดคลWองกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (Thailoei ๔.๐) ดWานที่ ๖ (Open Town to Arts and
Culture) เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยU และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพื้นถิ่น
ใหWมีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอยVางยั่งยืน สรWางจิตสำนึก คVานิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม สVงเสริมตVอยอด
ทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปhญญาทWองถิ่น เพื่อสรWางมูลคVาทางเศรษฐกิจ สVงเสริมความสัมพันธUทาง
วัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบWาน เพื่อนำเลยไปสูVสากล ดWานที่ ๘ (Integrity) สVงเสริมการใชWหลักใชWธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการบWานเมืองที่ดีในทุกภาคสVวน เสริมสรWางคุณธรรม จริยธรรมและรูWจักพอเพียง มีความสามัคคี มี
วินัย ทำนุบำรุง และสVงเสริมศาสนา จารีตประเพณีอันดีงาม สVงเสริมใหWชาวเลยมีความปรองดองสมานฉันทU เปJน
น้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตรอันมีพระมหากษัตริยUทรงเปJนพระประมุข ใชWวิถี
วัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการดำรงชีวิต สVงเสริมใหWชุมชนมีความเขWมแข็งสงบสุข สVงเสริมและปลูกฝhงใหW
ชาวเลยมีความเขWาใจในสิทธิและหนWาที่ ความรับผิดชอบ มีความชื่อสัตยUสุจริต มีจิตอาสาเอื้ออาทร ชVวยเหลือ
เกื้อกูล เคารพกฎหมาย กติกาสังคมและครรลองคลองธรรมที่ดีงาม
๒. วัตถุประสงคJ
๑. เพื่อใหWเด็ก เยาวชน และประชาชนไดWมีกิจกรรมและใชWเวลาวVางรVวมกัน มีจิตสำนึกที่ดี มีความเอื้อ
อาทรตVอกันไมVทอดทิ้งกัน
๒. เพื่อสนับสนุนใหWเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป รวมทั้งผูWสูงอายุไดWเขWาวัดและปฏิบัติธรรมรVวมกัน
๓. เพื่อปลูกจิตสำนึก เด็กเยาวชนและประชาชนใหWทำความดี ไมVเกี่ยวขWองกับอบายมุข และสิ่งเสพติด
๔. เพื่อใหWสอดคลWองกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (Thailoei ๔.๐) ดWานที่ ๖ ( Open Town to
Arts and Culture ) เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยU และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี

-๒๐๕. เพื่อใหWสอดคลWองกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (Thailoei ๔.๐) ดWานที่ ๘ (Integrity) สVงเสริม
การใชWหลักใชWธรรมาภิบาล เสริมสรWางคุณธรรม จริยธรรมและรูWจักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ทำนุ
บำรุง และสVงเสริมศาสนา จารีตประเพณีอันดีงาม
๓. กลุ.มเปMาหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลโนนปอแดง
๔. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
๑. ประชุมรVวมกับกำนัน, ผูWใหญVบWาน, สมาชิกสภาเทศบาล, และเจWาหนWาที่พนักงานเทศบาล เพื่อวาง
แผนการดำเนินงาน
๒. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
๓. จัดทำคำสั่งเพื่อมอบหมายหนWาทีใ่ นการปฏิบัติงาน
๔. ประชาสัมพันธUเชิญชวนใหWประชาชน และหนVวยงานตVางๆรVวมงาน
๕. ดำเนินการจัดงานตามโครงการ
๖. สรุปและรายงานผลการจัดงาน
๕. การดำเนินโครงการเนื้อหา/กิจกรรมประกอบด^วย
๑. การทำบุญตักบาตร (ทุกวันพระ ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำ)
๒. การเขWารVวมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
๓. การปฏิบัติธรรม
๖.ระยะเวลาดำเนินงาน
ระหวVางเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕
๗.สถานที่ดำเนินการ
วัดในเขตเทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
๘.หน.วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา งานศาสนา วัฒนธรรมทWองถิ่น เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
๙. งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจVายประจำปBงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ หมวดคVาใชWสอย ประเภทรายจVายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมVเขWาลักษณะรายจVายหมวดอื่นๆ
โครงการครอบครั ว คุ ณ ธรรม นำสั ง คมเขW ม แข็ ง เทิ ด ไทW อ งคU ร าชั น (พาลู ก จู ง หลานเขW า ) ประจำปB ๒๕๖๒
เพื่อจVายเปJนคVาสVงเสริมใหWประชาชนเขWาวัดฟhงธรรม รVวมกับครอบครัวเชVน คVาวัสดุอุปกรณU คVาอาหาร คVาอาหาร
วVาง คVาเครื่องอัฐบริขาร เพื่อถวายพระ และคVาใชWจVายอื่นๆที่จำเปJน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลหWาปB
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หนWา ๒๑๘ ยุทธศาสตรUที่ ๒ ตั้งจVายจากเงินรายไดW ๑,๐๐๐ บาท
๘. ผลที่คาดว.าจะได^รับ
๑. เด็ก เยาวชน และประชาชนไดWมีกิจกรรมและใชWเวลาวVางรVวมกัน มีจิตสำนึกที่ดี มีความเอื้ออาทรตVอ
กัน ไมVทอดทิ้งกัน
๒. เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป รวมทั้งผูWสูงอายุไดWเขWาวัดและปฏิบัติธรรมรVวมกัน
๓ . เด็ ก เยาวช น แ ล ะป ระช าช น ใหW ท ำค วาม ดี ไมV เกี่ ยวขW อ งกั บ อ บ ายมุ ข แ ล ะสิ่ งเส พ ติ ด
๔. สอดคลWองกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (Thailoei ๔.๐) ดWานที่ ๖ ( Open Town to Arts
and Culture ) เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยU และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

-๒๑๕. สอดคลWองกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (Thailoei ๔.๐) ดWานที่ ๘ (Integrity) สVงเสริมการใชW
หลักใชWธรรมาภิบาล เสริมสรWางคุณธรรม จริยธรรมและรูWจักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ทำนุบำรุง แลสVงเสริม
ศาสนา จารีตประเพณีอันดีงาม
๙. หน.วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมทWองถิ่น เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

๑.๓ สร^างจิตสำนึกและความตระหนักแก.เด็กและเยาวชน
โครงการสภาเด็กและเยาวชนไทยต^านภัยคอรJรัปชั่น
๑. หลักการและเหตุผล
การทุจริตเปJนปhญหาสำคัญที่มีผลกระทบอยVางรWายแรงตVอประเทศ ดังนั้นการปลูกจิตสำนึกของคนใน
ชาติใหWมีจิตสำนึกในการตVอตWานการทุจริต โดยมุVงที่เด็กและเยาวชนที่จะตWองสรWางชาติในอนาคต โดยสVงเสริมใหW
เยาวชนมีความตระหนักในปhญหาการทุจริต และเกิดจิตสำนึกในการตVอตWานการทุจริต องคUกรปกครองสVวน
ทWองถิ่นจึงจัดใหWมีกิจกรรมสVงเสริมสภาเด็กเยาวชนตVอตWานการทุจริต เพื่อสรWางจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ตVอตWานการทุจริตใหWเกิดขึ้นในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสูVกลุVมเด็กและเยาวชนในชุมชน
ตVอไป
๒. วัตถุประสงคJ
1. เพื่อใหWสรWางจิตสำนึกและความตระหนักในการตVอตWานการทุจริตใหWกับเด็กและเยาวชน
2. เพื่อสVงเสริมใหWเด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตยU สุจริต และเสียสละเพื่อสVวนรวม
๓. เปMาหมาย
เด็กและเยาวชน
๔. พื้นที่ดำเนินการ
ศูนยUเยาวชนในองคUกรปกครองสVวนทWองถิ่น
๖. วิธีการดำเนินการ
๑.จัดทำคำสั่งแตVงตั้งคณะทำงานสVงเสริมสภาเด็กในการตVอตWานการทุจริต เพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรม
แนวทางในการดำเนินการ
๒.จัดประชุมคณะทำงานฯ
๓.ดำเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบที่กำหนด
๔.สรุปติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ
๗. ระยะเวลาดำเนินงาน
ปBงบประมาณ ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดำเนินการ
๔๐,๐๐๐ บาท

-๒๒๙. ผู^รับผิดชอบ
สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนปอแดง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
๑. สภาเด็กและเยาวชนเขWารVวมโครงการไมVนWอยกวVา รWอยละ 80
๒. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกในความซื่อสัตยU สุจริต และมีความตระหนักในการตVอตWานการ
ทุจริตและเสียสละเพื่อสVวนรวมเกิดการขยายผลไปสูVกลุVมเด็กและเยาวชนในชุมชนตVอไป

-๒๓มิติที่ ๓ การส.งเสริมการมีบทบาทและการมีส.วนร.วมของภาคประชาชน
๓.๓ การสร^างกลไกและช.องทางส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชนในการบริหารกิจการ
โครงการชุมชนสดใสปลอดขยะมลพิษ
๑.หลักการและเหตุผล
ปhจจุบันการเพิ่มขึ้นของประชากรรวมทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สVงผลใหWอัตราการ
บริโภคเพิ่มขึ้นเปJนเงาตามตัว สิ่งเหลือใชWจากผลิตภัณฑUที่ไดWจากการบริโภคเหลVานี้ จึงกVอใหWเกิดปhญหาขยะมูลฝอย
ตามมา ในอนาคตแนวโนWมปริมาณขยะในกรุงเทพฯ จะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นดังนั้น การลด
ปริมาณขยะในกรุงเทพมหานครจากแหลVงกำเนิด และนำขยะเหลVานั้นมารีไซเคิลหรือนำกลับมาใชWใหมV ถือเปJน
การแกWไขปhญหาอยVางยั่งยืน ทั้งนี้ตWองสVงเสริมและสนับสนุนใหWเกิดความรVวมมือและการมีสVวนรVวมของเครือขVาย
ชุมชน ในการดำเนินงานดWานการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยเริ่มจากการจัดการขยะจากตWนทาง
แหลVงกำเนิดขยะ การลดปริมาณขยะ การนำกลับมาใชWใหมV การจัดการกลางทางโดยผVานระบบการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และการจัดการปลายทางคือการกำจัดที่ถูกตWองตามหลักวิชา
๒. วัตถุประสงคJ
๒.๑ เพื่อสรWางการรับรูWและการมีสVวนรVวมดำเนินการลดปริมาณขยะในชุมชน
๒.๒ เพื่อสรWางจิตสำนึกการลดปริมาณขยะมูลฝอย คัดแยกขยะมูลฝอยที่แหลVงกำเนิด การนำขยะกลับมา
ใชWประโยชนU และการรวบรวมขยะกVอนนำไปกำจัดอยVางถูกวิธี
๒.๓ เพื่อสVงเสริมและรักษาสิ่งแวดลWอมของชุมชนใหWเปJนตWนแบบในการจัดการขยะมูลฝอยและเปJนแหลVง
เรียนรูWศึกษาดูงานใหWกับชุมชนอื่น ๆ
๒.๔ เพื่อมุVงสูVชุมชนปลอดขยะอยVางแทWจริง และขยายตVอจนกลายเปJนสังคมไซเคิล
๓. เปMาหมาย
๓.๑ สV งเสริมใหW ชุมชนในพื้ น ที่ เขตวังทองหลาง เขWารVวมดำเนิ น งานดW านการจัดการขยะมู ลฝอยและ
เสริมสรWางความรูWความเขWาใจดWานการจัดการขยะมูลฝอย การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหลVงกำเนิดการนำ
ขยะกลับมาใชWประโยชนU และการรวบรวมขยะกVอนนำไปกำจัดอยVางถูกวิธี
๓.๒ สนับสนุนใหWชุมชนเขWาประกวดชุมชนปลอดขยะ ของกรมสVงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลWอม
อยVางนWอย ๑ ชุมชน
๔. ลักษณะของโครงการ
เปJนโครงการดWานการรักษาความสะอาดและความเปJนระเบียบเรียบรWอยที่
๕. แนวทางดำเนินการ
๕.๑ จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
๕.๒ แตVงตั้งคณะทำงาน และประชุมคณะทำงาน เพื่อใหWทราบนโยบายและแนวทางดำเนินงาน
๕.๓ ประสานชุมชนในพื้นที่เขต ใหWเขWามามีสVวนรVวมของเครือขVายชุมชนในการดำเนินงานดWานการจัดการ
ขยะมูลฝอย
๕.๔ วางแผนรVวมกับชุมชนในการจัดการขยะภายในชุมชน การลด การคัดแยกและการนำขยะกลับมาใชW
ประโยชนU การรวบรวมขยะเพื่อนำไปกำจัดอยVางถูกวิธี
๕.๕ จัดกิจกรรมสVงเสริมความรูW ใหWความเขWาใจในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก ๓ R การคัดแยกขยะ
ทีแ่ หลVงกำเนิด การสรWางคุณคVาขยะมูลฝkอยเพื่อนำมาใชWใหมVเพื่อรีไซเคิล หรือนำมาใชWประโยชนUในรูปแบบ

-๒๔๕.๖ ติดตามผลการดำเนินงาน เก็บรวบรวมขWอมูล ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
๖. ระยะเวลาดำเนินการ
ปBงบประมาณ ๒๕๖๕
๗. งบประมาณ
๕๐,๐๐๐ บาท
๘. ผลที่คาดว.าจะได^รับ
๘.๑ ประชาชนในชุมชนรับรูWและมีสVวนรVวมดำเนินการลดปริมาณขยะในชุมชน
๘.๒ ชุมชนสามารถลดปริมาณมูลฝอยไดW มีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหลVงกำเนิด การนำกลับมาใชW
ประโยชนU และการรวบรวมขยะกVอนนำไปกำจัดอยVางถูกวิธี
๘.๓ ชุมชนเปJนตWนแบบในการจัดการมูลฝอยและเปJนแหลVงเรียนรูWศึกษาดูงานใหWกับชุมชนอื่น ๆ
๘.๔ เปJนชุมชนปลอดขยะอยVางแทWจริง และขยายตVอจนกลายเปJนสังคมรีไซเคิล
๙.ปwญหาและอุปสรรค
๙.๑ ประชาชนในชุชนไมVสVนใจและไมVเขWามามีสVวนรVวมในการจัดการขยะมูลฝอย
๙.๒ ชุมชนมีกิจกรรมอื่นๆ มาก ทำใหWการดำเนินงานไมVตVอเนื่อง
๑๐. การติดตามและประเมินผล
๑๐.๑ จากสถิติปริมาณขยะมูลฝอยที่น้ำกลับมาใชWประโยชนUเพิ่มขึ้น
๑๐.๒ จากสถิติปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บไดWลดลง
๑๐.๓ สังเกตจากพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชน

๓.๓ การสร^างกลไกและช.องทางส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชนในการบริหารกิจการ
โครงการสร^างศักยภาพองคJกรชุมชนเพื่อการอนุรักษJทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล^อม
๑. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยในอดีตเปJนพื้นที่ที่มีทรัพยากรปkาไมWอยูVเปJนจำนวนมาก การลักลอบตัดไมWทำลายปkาไมWที่ผิด
กฎหมายเพิ่มมากขึ้นอยVางรวดเร็ว ทำใหWปhจจุบันทรัพยากรปkาไมWของประเทศไทยมีจำนวนลดนWอยลง ซึ่งสVงผล
กระทบตVอธรรมชาติสิ่งแวดลWอมและระบบนิเวศตVางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปJนอยูVของประชาชนเปJนอยVางมาก
หนVวยงานตVางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดWมีการริเริ่มโครงการอนุรักษUทรัพยากรปkาไมW ซึ่งจะสามารถชVวยใหW
ธรรมชาติ ข องประเทศไทยกลั บ มามี ค วามสมดุ ล เพิ่ ม มากขึ้ น พระบาทสมเด็ จ พระเจW า อยูV หั ว และสมเด็ จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความหVวงใยในปhญหาปริมาณปkาไมWของประเทศ โดยทั้งสองพระองคUทVานไดWพยายามคิด
คWนหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณปkาไมWของประเทศไทยใหWมากขึ้นอยVางมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองคUทVานไดW
เสนอวิธีที่เรียบงVายและประหยัดในการดำเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปkา 3 อยVาง เพื่อประโยชนU 4 อยVาง”
ปลูกปkา 3 อยVาง ไดWแกV ปลูกไมWใหWพออยูV พอกิน พอใชW และระบบนิเวศนU “พออยูV” หมายถึง ไมWเศรษฐกิจ ปลูกไวW
ทำที่อยูVอาศัยและจำหนVาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใชW” หมายถึง ปลูกไมW

-๒๕ไวWใชWสอยโดยตรงและพลังงาน เชVน ไมWฟ£น และไมWไผV เปJนตWน เพื่อประโยชนUตVอระบบนิเวศนUตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ในฐานะเปJนองคUกรปกครองสVวนทWองถิ่นที่อยูVใกลWชิดกับประชาชนมากที่สุด ไดWตระหนักถึงหนWาที่และ
ความรับผิดชอบในการรVวมกันอนุรักษU ฟ£¤นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอมในชุมชน จึงไดWจัดทำโครงการ
สVงเสริมการอนุรักษU ฟ£¤นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอมในชุมชนและในเขตองคUกรปกครองสVวนทWองถิ่น
เพื่อสVงเสริมใหWประชาชนในชุมชนไดWรVวมกันอนุรักษU ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอมในชุมชนของ
ตนเอง
๒. วัตถุประสงคJ
๑. เพื่อสVงเสริมจิตสำนึกสาธารณะใหWประชาชนเกิดความตระหนักและมีสVวนรVวมในการรักษาประโยชนU
สาธารณะ
๒. เพื่อใหWประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชนUสVวนตนและประโยชนUสVวนรวมไดW
๓. เพื่อเปJนการสรWางความสามัคคี และสรWางกลุVมอาสาสมัครและพิทักษUสิ่งแวดลWอมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
๓. เปMาหมาย/ผลผลิต
๑. ประชาชนในพื้ นที่ ปลูกตWนไมWและปลูกปk าชุมชนในเขตพื้ นที่ รับผิดชอบขององคUกรปกครองสVวน
ทWองถิ่นจำนวน ๑๗ หมูVบWาน โดยปลูกพันธุUไมWประเภทตVางๆ ทั้งไมWยืนตWน ไมWประดับ ไมWผล ไมWดอก และพืชผักสวน
ครัว รั้วกินไดW เปJนตWน
๒. ประชาชนมีสVวนรVวมในการดูแล อนุรักษU ฟ£¤นฟู สภาพแหลVงน้ำ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่
รับผิดชอบขององคUกรปกครองสVวนทWองถิ่น จำนวน ๑๗ หมูVบWาน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองคUกรปกครองสVวน
ทWองถิ่นโดยบูรณาการรVวมกันกับหนVวยงานตVาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคUกรภาคประชาชนตVางๆ
๔. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชนUในเขตชุมชนในเขตองคUกรปกครองสVวนทWองถิ่นและแหลVงน้ำ คู คลอง ในเขต
องคUกรปกครองสVวนทWองถิ่น
๕. วิธีการดำเนินงาน
๑. จัดอบรมผูWเขWารVวมโครงการพรWอมชี้แจงความเปJนมาและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ
๒. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุVมพิทักษUสิ่งแวดลWอมประจำชุมชน
๓. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดำเนินงานกลุVมพิทักษUสิ่งแวดลWอมประจำชุมชน
๔. จัดกิจกรรมรVวมกันปลูกตWนไมWในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแมVน้ำคูคลอง ทำความ
สะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชนUตVาง ๆ ในชุมชนและในเขตองคUกรปกครองสVวนทWองถิ่น
๕. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนU และอนุรักษUฟ£¤นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหWมีความสวยงาม
สะอาด รVมรื่น นVาพักผVอนหยVอนใจและเปJนสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป
๖. จั ด กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านหมูV บW า น/ชุ ม ชน หรื อ หนV ว ยงานที่ ป ระสบความสำเร็ จ ในการอนุ รั ก ษU
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอม เพื่อเปJนกรณีตัวอยVางใหWแกVชุมชนตVางๆ ในเขตองคUกรปกครองสVวนทWองถิ่น

-๒๖๖. ระยะเวลาดำเนินการ
ปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๗. งบประมาณดำเนินการ
๓๐,๐๐๐ บาท
๘. ผู^รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนปอแดง
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธJ
๑. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีสVวนรVวมในการรักษาประโยชนUสาธารณะ เขWารVวมกลุVมอาสาสมัคร
พิทักษUทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
๒. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชนUสVวนตนและประโยชนUสVวนรวมไดW
๓. สิ่งแวดลWอมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้น

๓.๓ การสร^างกลไกและช.องทางส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชนในการบริหารกิจการ
โครงการปลูกต^นไม^เพิ่มพื้นที่สีเขียว
๑. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยในอดีตเปJนพื้นที่ที่มีทรัพยากรปkาไมWอยูVเปJนจำนวนมาก การลักลอบตัดไมWทำลายปkาไมWที่ผิด
กฎหมายเพิ่มมากขึ้นอยVางรวดเร็ว ทำใหWปhจจุบันทรัพยากรปkาไมWของประเทศไทยมีจำนวนลดนWอยลง ซึ่งสVงผล
กระทบตVอธรรมชาติสิ่งแวดลWอมและระบบนิเวศตVางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปJนอยูVของประชาชนเปJนอยVางมาก
หนVวยงานตVางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดWมีการริเริ่มโครงการอนุรักษUทรัพยากรปkาไมW ซึ่งจะสามารถชVวยใหW
ธรรมชาติ ข องประเทศไทยกลั บ มามี ค วามสมดุ ล เพิ่ ม มากขึ้ น พระบาทสมเด็ จ พระเจW า อยูV หั ว และสมเด็ จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความหVวงใยในปhญหาปริมาณปkาไมWของประเทศ โดยทั้งสองพระองคUทVานไดWพยายามคิด
คWนหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณปkาไมWของประเทศไทยใหWมากขึ้นอยVางมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองคUทVานไดW
เสนอวิธีที่เรียบงVายและประหยัดในการดำเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปkา 3 อยVาง เพื่อประโยชนU 4 อยVาง”
ปลูกปkา 3 อยVาง ไดWแกV ปลูกไมWใหWพออยูV พอกิน พอใชW และระบบนิเวศนU “พออยูV” หมายถึง ไมWเศรษฐกิจ ปลูกไวW
ทำที่อยูVอาศัยและจำหนVาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใชW” หมายถึง ปลูกไมW
ไวWใชWสอยโดยตรงและพลังงาน เชVน ไมWฟ£น และไมWไผV เปJนตWน เพื่อประโยชนUตVอระบบนิเวศนUตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ในฐานะเปJนองคUกรปกครองสVวนทWองถิ่นที่อยูVใกลWชิดกับประชาชนมากที่สุด ไดWตระหนักถึงหนWาที่และ
ความรับผิดชอบในการรVวมกันอนุรักษU ฟ£¤นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอมในชุมชน จึงไดWจัดทำโครงการ
สVงเสริมการอนุรักษU ฟ£¤นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอมในชุมชนและในเขตองคUกรปกครองสVวนทWองถิ่น
เพื่อสVงเสริมใหWประชาชนในชุมชนไดWรVวมกันอนุรักษU ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอมในชุมชนของ
ตนเอง

-๒๗๒. วัตถุประสงคJ
๑. เพื่อสVงเสริมจิตสำนึกสาธารณะใหWประชาชนเกิดความตระหนักและมีสVวนรVวมในการรักษาประโยชนU
สาธารณะ
๒. เพื่อใหWประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชนUสVวนตนและประโยชนUสVวนรวมไดW
๓. เพื่อเปJนการสรWางความสามัคคี และสรWางกลุVมอาสาสมัครและพิทักษUสิ่งแวดลWอมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
๓. เปMาหมาย/ผลผลิต
๑. ประชาชนในพื้ นที่ ปลูกตWนไมWและปลูกปk าชุมชนในเขตพื้ นที่ รับผิดชอบขององคUกรปกครองสVวน
ทWองถิ่นจำนวน ๑๗ หมูVบWาน โดยปลูกพันธุUไมWประเภทตVางๆ ทั้งไมWยืนตWน ไมWประดับ ไมWผล ไมWดอก และพืชผักสวน
ครัว รั้วกินไดW เปJนตWน
๒. ประชาชนมีสVวนรVวมในการดูแล อนุรักษU ฟ£¤นฟู สภาพแหลVงน้ำ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่
รับผิดชอบขององคUกรปกครองสVวนทWองถิ่น จำนวน ๑๗ หมูVบWาน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองคUกรปกครองสVวน
ทWองถิ่นโดยบูรณาการรVวมกันกับหนVวยงานตVาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคUกรภาคประชาชนตVางๆ
๔. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชนUในเขตชุมชนในเขตองคUกรปกครองสVวนทWองถิ่นและแหลVงน้ำ คู คลอง ในเขต
องคUกรปกครองสVวนทWองถิ่น
๕. วิธีการดำเนินงาน
๑. จัดอบรมผูWเขWารVวมโครงการพรWอมชี้แจงความเปJนมาและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ
๒. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุVมพิทักษUสิ่งแวดลWอมประจำชุมชน
๓. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดำเนินงานกลุVมพิทักษUสิ่งแวดลWอมประจำชุมชน
๔. จัดกิจกรรมรVวมกันปลูกตWนไมWในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแมVน้ำคูคลอง ทำความ
สะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชนUตVาง ๆ ในชุมชนและในเขตองคUกรปกครองสVวนทWองถิ่น
๕. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนU และอนุรักษUฟ£¤นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหWมีความสวยงาม
สะอาด รVมรื่น นVาพักผVอนหยVอนใจและเปJนสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป
๖. จั ด กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านหมูV บW า น/ชุ ม ชน หรื อ หนV ว ยงานที่ ป ระสบความสำเร็ จ ในการอนุ รั ก ษU
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอม เพื่อเปJนกรณีตัวอยVางใหWแกVชุมชนตVางๆ ในเขตองคUกรปกครองสVวนทWองถิ่น
๖. ระยะเวลาดำเนินการ
ปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๗. งบประมาณดำเนินการ
๓๐,๐๐๐ บาท
๘. ผู^รับผิดชอบโครงการ
สักนักปลัด เทศบาลตำบลโนนปอแดง

-๒๘๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธJ
๑. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีสVวนรVวมในการรักษาประโยชนUสาธารณะ เขWารVวมกลุVมอาสาสมัคร
พิทักษUทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
๒. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชนUสVวนตนและประโยชนUสVวนรวมไดW
๓. สิ่งแวดลWอมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้น

๓.๓ การสร^างกลไกและช.องทางส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชนในการบริหารกิจการ
โครงการปyดปlาฟ{|นฟูธรรมชาติ
๑. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยในอดีตเปJนพื้นที่ที่มีทรัพยากรปkาไมWอยูVเปJนจำนวนมาก การลักลอบตัดไมWทำลายปkาไมWที่ผิด
กฎหมายเพิ่มมากขึ้นอยVางรวดเร็ว ทำใหWปhจจุบันทรัพยากรปkาไมWของประเทศไทยมีจำนวนลดนWอยลง ซึ่งสVงผล
กระทบตVอธรรมชาติสิ่งแวดลWอมและระบบนิเวศตVางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปJนอยูVของประชาชนเปJนอยVางมาก
หนVวยงานตVางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดWมีการริเริ่มโครงการอนุรักษUทรัพยากรปkาไมW ซึ่งจะสามารถชVวยใหW
ธรรมชาติ ข องประเทศไทยกลั บ มามี ค วามสมดุ ล เพิ่ ม มากขึ้ น พระบาทสมเด็ จ พระเจW า อยูV หั ว และสมเด็ จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความหVวงใยในปhญหาปริมาณปkาไมWของประเทศ โดยทั้งสองพระองคUทVานไดWพยายามคิด
คWนหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณปkาไมWของประเทศไทยใหWมากขึ้นอยVางมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองคUทVานไดW
เสนอวิธีที่เรียบงVายและประหยัดในการดำเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปkา 3 อยVาง เพื่อประโยชนU 4 อยVาง”
ปลูกปkา 3 อยVาง ไดWแกV ปลูกไมWใหWพออยูV พอกิน พอใชW และระบบนิเวศนU “พออยูV” หมายถึง ไมWเศรษฐกิจ ปลูกไวW
ทำที่อยูVอาศัยและจำหนVาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใชW” หมายถึง ปลูกไมW
ไวWใชWสอยโดยตรงและพลังงาน เชVน ไมWฟ£น และไมWไผV เปJนตWน เพื่อประโยชนUตVอระบบนิเวศนUตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ในฐานะเปJนองคUกรปกครองสVวนทWองถิ่นที่อยูVใกลWชิดกับประชาชนมากที่สุด ไดWตระหนักถึงหนWาที่และ
ความรับผิดชอบในการรVวมกันอนุรักษU ฟ£¤นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอมในชุมชน จึงไดWจัดทำโครงการ
สVงเสริมการอนุรักษU ฟ£¤นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอมในชุมชนและในเขตองคUกรปกครองสVวนทWองถิ่น
เพื่อสVงเสริมใหWประชาชนในชุมชนไดWรVวมกันอนุรักษU ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอมในชุมชนของ
ตนเอง
๒. วัตถุประสงคJ
๑. เพื่อสVงเสริมจิตสำนึกสาธารณะใหWประชาชนเกิดความตระหนักและมีสVวนรVวมในการรักษาประโยชนU
สาธารณะ
๒. เพื่อใหWประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชนUสVวนตนและประโยชนUสVวนรวมไดW
๓. เพื่อเปJนการสรWางความสามัคคี และสรWางกลุVมอาสาสมัครและพิทักษUสิ่งแวดลWอมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

-๒๙๓. เปMาหมาย/ผลผลิต
๑. ประชาชนในพื้ นที่ ปลูกตWนไมWและปลูกปk าชุมชนในเขตพื้ นที่ รับผิดชอบขององคUกรปกครองสVวน
ทWองถิ่นจำนวน ๑๗ หมูVบWาน โดยปลูกพันธุUไมWประเภทตVางๆ ทั้งไมWยืนตWน ไมWประดับ ไมWผล ไมWดอก และพืชผักสวน
ครัว รั้วกินไดW เปJนตWน
๒. ประชาชนมีสVวนรVวมในการดูแล อนุรักษU ฟ£¤นฟู สภาพแหลVงน้ำ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่
รับผิดชอบขององคUกรปกครองสVวนทWองถิ่น จำนวน ๑๗ หมูVบWาน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองคUกรปกครองสVวน
ทWองถิ่นโดยบูรณาการรVวมกันกับหนVวยงานตVาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคUกรภาคประชาชนตVางๆ
๔. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชนUในเขตชุมชนในเขตองคUกรปกครองสVวนทWองถิ่นและแหลVงน้ำ คู คลอง ในเขต
องคUกรปกครองสVวนทWองถิ่น
๕. วิธีการดำเนินงาน
๑. จัดอบรมผูWเขWารVวมโครงการพรWอมชี้แจงความเปJนมาและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ
๒. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุVมพิทักษUสิ่งแวดลWอมประจำชุมชน
๓. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดำเนินงานกลุVมพิทักษUสิ่งแวดลWอมประจำชุมชน
๔. จัดกิจกรรมรVวมกันปลูกตWนไมWในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแมVน้ำคูคลอง ทำความ
สะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชนUตVาง ๆ ในชุมชนและในเขตองคUกรปกครองสVวนทWองถิ่น
๕. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนU และอนุรักษUฟ£¤นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหWมีความสวยงาม
สะอาด รVมรื่น นVาพักผVอนหยVอนใจและเปJนสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป
๖. จั ด กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านหมูV บW า น/ชุ ม ชน หรื อ หนV ว ยงานที่ ป ระสบความสำเร็ จ ในการอนุ รั ก ษU
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอม เพื่อเปJนกรณีตัวอยVางใหWแกVชุมชนตVางๆ ในเขตองคUกรปกครองสVวนทWองถิ่น
๖. ระยะเวลาดำเนินการ
ปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๗. งบประมาณดำเนินการ
๑๕,๐๐๐ บาท
๘. ผู^รับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลโนนปอแดง
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธJ
๑. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีสVวนรVวมในการรักษาประโยชนUสาธารณะ เขWารVวมกลุVมอาสาสมัคร
พิทักษUทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
๒. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชนUสVวนตนและประโยชนUสVวนรวมไดW
๓. สิ่งแวดลWอมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้น

-๓๐มิติที่ ๔ การเสริมสร^างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคJกรปกครองส.วนท^องถิ่น
๔.๔ เสริมพลังการมีส.วนร.วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส.วนเพื่อต.อต^านการทุจริต
โครงการปMองกันและปราบปรามการทุจริตคอรJรัปชั่น
๑. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตรUชาติวVาดWวยการป-องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
มุVงสูVการเปJนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปJนสังคมมิติใหมVที่ประชาชนไมVเพิกเฉยตVอการทุจริต
ทุกรูปแบบโดยตWองไดWรับความรVวมมือจากฝkายการเมืองหนVวยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษUรักษา
ผลประโยชนUของชาติและประชาชนเพื่อใหWประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภมู ใิ นดWานความโปรVงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศโดยกำหนดวิสัยทั ศนU “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้ งชาติตWานทุ จริต” มีเป- าหมายหลักเพื่ อใหW
ประเทศไทยไดWรับการประเมินดัชนี การรับรูWการทุ จริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมVนWอยกวVา
รWอยละ ๕๐ ในปB พ.ศ.๒๕๖๕
ดังนั้นเพื่ อใหWการบริหารงานในพื้ นที่สามารถตอบสนองตVอแผนยุทธศาสตรUฯขWางตWนองคUกร
ปกครองสVวนทWองถิ่นจึงไดWจัดทำโครงการสรWางจิตสำนึกและความตระหนักในการตVอตWานการทุจริต เพื่อเสริมสรWาง
คVานิยมตVอตWานการทุจริตใหWแกVภาคประชาชน และการสVงเสริมบทบาทและการมีสVวนรVวมของภาคประชาชน
ในการตรวจสอบการบริหารงานขององคUกรปกครองสVวนทWองถิ่น
๒. วัตถุประสงคJ
เพื่อเสริมสรWางคVานิยมในการตVอตWานการทุจริต การมีสVวนรVวมในการเฝ-าระวังการทุจริตใหWแกVประชาชน
๓. เปMาหมาย
ประชาชนในพื้นที่
๔. พื้นที่ดำเนินการ
องคUกรปกครองสVวนทWองถิ่น
๕. วิธีดำเนินการ
๑.จัดกิจกรรมเสริมสรWางคVานิยมการตVอตWานการทุจริตในเวทีชุมชนตVางๆ
๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธUในรูปแบบตVางๆ ใหWตระหนักถึงการตVอตWานการทุจริต
๓. จัดกิจกรรมรณรงคUตVอตWานการทุจริตชุมชน
๖. ระยะเวลาดำเนินการ
ปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๗. งบประมาณดำเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท
๘. ผู^รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนปอแดง

-๓๑๙. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
๑. มีการจัดกิจกรรมเสริมสรWางคVานิยมการตVอตWานการทุจริตในเวทีชุมชนตVางๆ
๒. มีการผลิตสื่อเผยแพรVการสรWางคVานิยมตVอตWานการทุจริต ไมVนWอยกวVา ๕ ชVองทาง
๓. มีการจัดกิจกรรมรณรงคUตVอตWานการทุจริตในชุมชน
๔. ประชาชนมีความรูWความเขWาใจและมีความตระหนักรVวมกันในการตVอตWานการทุจริตไมVนWอยกวVารWอยละ
๘๐

