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เสพยาเสพติดใหโทษ  ประเภท 1 (ยาบา) 

และมีไวในครอบครองเพ่ือจําหนายโดยผิดกฎหมาย 

สวนท่ี 1 

บทนํา 
 

1.การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ปญหาทุจริตเปนปญหาท่ีหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนใหความสําคัญอีกท้ังปญหาการทุจริต
ดังกลาวเปนปญหาท่ีฝงรากลึกอยูในสังคมไทยมาชานานจนกลายเปนปญหาท่ีคนไทยมองขามจนกลายเปนเรื่อง
ปกติในสังคม และสังคมไทยเปนสังคมท่ีรักความสงบสุขตองการอยูรวมกันโดยปราศจากความขัดแยงและ
ความเดือดเนื้อรอนใจรวมถึงการท่ีประชาชนท่ีอาศัยอยูในภูมิภาคมีโอกาสทางการศึกษาคอนขางนอยอัน
เนื่องมาจากขาดทุนทรัพยทางครอบครัว สภาวะแวดลอมท่ีไมเอ้ืออํานวยในการศึกษาเลาเรียน ทําใหเกิดการ
รับรูสถานการณบานเมือง รูเทาทันเหตุการณ การรับรูถึงสิทธิและหนาท่ีของตนในฐานะประชาชนคนไทยคน
คอนขางนอยอันเปนเปนปจจัยหลักในการนําไปสูถูกเอารัดเอาเปรียบจากการทํางานเชิงนโยบายขององคการ
บริหารสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนสิทธิของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นๆท่ีตนสามารถเรื่องรองตรวจสอบการทํางานดังกลาว
แตดวยเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนนั้น จึงไมสามารถทําใหการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการ
ทํางานของภาครัฐไดเทาท่ีควรอีกท้ังผูนําสวนทองถ่ินนั้นเปนบุคคลท่ีเปนผูนําในทองถ่ินไดรับตําแหนงโดยความ
นับถือของประชาชนสวนใหญในพ้ืนท่ีและเปนท่ียอมรับและไดรับความไววางใจของประชาชนเปนอยางซ่ึงเปน
การเปดโอกาสใหผูบริหารระดับทองถ่ินทํางานโดยปราศจากความยําเกรงตอประชาชน 
 
หลักการและเหตุผล  
 ประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นมาเปนเวลานานและมีแนวโนมวาจะไมลดนอยถอยลง 
โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีถูกจับตามองจากประชาชนสวนใหญวามีการทุจริต
เพราะวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงปจจุบัน
มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 7,853 แหง (กรมการปกครองสวนถ่ิน;31 มีนาคม 2560) ซ่ึงองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจาย
อํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ินตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังเปนเรื่องท่ีมีคําครหา
และสรางความไมสบายใจใหแกประชาชนและผูทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงองคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองก็ใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตเปนอยางยิ่งและมองเหตุความสําคัญ
ถึงประโยชนสุขของประชาชนเปนท่ีตั้งเพราะหากบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองทํางานดวย
คุณธรรมและจริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ยอมสรางความไววางใจใหกับประชาชนในการบริหารจัดการทองถ่ินดวย
ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบดวยวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองท่ีวา “พัฒนาทองถ่ิน
ใหกาวไกล ชาวประชาอยูดี บริหารงานอยางเต็มท่ี มีความโปรงใส ใสใจสิ่งแวดลอม” ไดซ่ึงสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของกรมการปกครองสวนทองถ่ิน 2562 ท่ีวา “ทองถ่ินเขมแข็ง รวมแรงพัฒนา ประชาเปนสุข” 
รวมถึงพันธกิจท่ี 1 ของกรมการปกครองสวนทองถ่ินท่ีวา “สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาองคกรปกครองสวน
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ทองถ่ินทุกประเภททุกระดับใหรวมขับเคลื่อนการพัฒนา การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในระดับพ้ืนท่ีใหเติบโตอยางเขมแข็ง สมบูรณ ดวยธรรมาภิบาลท่ีทุกภาคสวน
ของประเทศใหการยอมรับ เชื่อม่ันและภาพลักษณท่ีดีในระดับนานาชาติ” 
 โดยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 ไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2561-2564) ตามท่ีคณะกรรมการสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอและใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสูการปฏิบัติโดย
กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําปโดยใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบยุทธศาสตร 20 
ชาติ ระยะ 20 ป และแผนการปฏิรูปประเทศดานตางๆเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอย
ละ 50 วิสันทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต”  
 ดังนั้น เพ่ือใหวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองและวิสัยทัศน พันธกิจของกรมการ
ปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปกปองกับและปราบปรามการทุจริตแหงชาติให
เปนรูปธรรมมากข้ึน และใหการทํางานขององคการบริการสวนตําบลเกิดประโยชนสูงแกประชาชนในทองถ่ิน
และใหการยืนยันตอพ่ีนองประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลโนนเมืองวาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองทุกอยาง
เพ่ือนําประโยชนสุขมาแกประชาชนโดยแทจริง โปรงใสและตรวจสอบได องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง
จึงไดจัดทําแผนการปองกันการทุจริตระยะท่ี 3 ข้ึนตามแผนปองกันการทุจริตของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันการทุจริตแหงชาติ 
 
วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
 1.เพ่ือใหผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริตดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองสูสาธารณะ 
 2. เพ่ือสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 3. เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองมีระบบการปองกันการทุจริตเชิง
รุกตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 
 5. เพ่ือเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 

1. ผูบริหารสวนตําบลโนนเมืองไดแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชน
อยางเปนรูปธรรม 

2. องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองมีระบบการปองกันการทุจริตเชิงรุกในรูปแบบของโครงการ/
กิจกรรม/แนวปฏิบัติงาน/มาตรการ ตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต เพ่ือสกัดก้ันและลดปญหาการทุจริต มีระบบการบริหารราชการท่ีมีความโปรงใส 
เปนธรรมและตรวจสอบได 
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3. ประชาชนสามารถเขาตรวจสอบ กํากับดูแล และการมีสวนรวมการดําเนินงานตามเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานกาทุจริตของผูบริหารทองถ่ินจากแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตท่ีแสดงไวตอ
สาธารณชน  
 

สวนท่ี 2 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 3 ป 
(พ.ศ.2562 - 2564) 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู 

มิติ ภารกิจตามมิติ 

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.สราง
สังคมท่ีไม
ทันตอการ

ทุจริต 

1.1 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกบุคลากรท้ังขา

ราบการการเมืองฝายสภา
ทองถ่ิน และฝายประจําองคการ

บริหารสวนตําบลโนนเมือง 

1.1.1มาตรการ
สงเสริมความรูใน
การตอตานการ
ทุจริต 
 
1.1.2 โครงการ
เชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ
บุคคลากร 
 
1.1.3 โครงการ
สงเสริมมาตรฐาน
ทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพของ
พนักงานสวน
ตําบลโนนเมือง 
 
1.1.3 โครงการ
อบรมคุณธรรม
และจริยธรรมนํา
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 
1.1.4 โครงการ
จัดทําคูมือฉบับ
เขาใจงายเรื่อง
การปองกัน

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 

80,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 

80,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 
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ผลประโยชนทับ
ซอน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 1.2 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกประชาชนทุก

ภาคสวนในทองถ่ิน 

1.2.1 กิจกรรม
การสรางการรับรู
ใหกับประชาชน
ในการแสดง
เจตนารวมการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร
บุคคลากร และ
สภาทองถ่ินของ
องคการบริหาร
สวนตําบลโนน
เมือง 
 
1.2.2 โครงการ
พนักงานสวน
ตําบลจติอาสา
และประชาชนจิต
อาสาเพ่ือพัฒนา
ทองถ่ิน 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

 
10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

 

 1.3 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกเด็กและ

เยาวชน 

1.3.1 โครงการ
เด็กรุนใหมใสใจ
ปญหาทุจรติและ
ปญหา
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 

50,000 
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รวม 
จํานวน   8   
โครงการ 

0    บาท 265,000  
บาท 

260,000 
บาท 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.3 มาตรการใชดุลยพินิจและ
ใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตาม

หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

2.3.1 กิจกรรม
ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
2.3.2 มาตรการ
ลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
2.3.3 มาตรการ
มอบอํานาจ 
อนุมัติ สั่งการเพ่ือ
ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการดําเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตน

ใหเปนท่ีประจักษ 

2.4.1 โครงการ 
พอ – แมดีเดน 
 
2.4.2 กิจกรรม
พนักงานดีเดน
เนนคุณธรรม 
 
2.4.3 โครงการ
เด็กดีศรีโนนเมือง 
 
2.4.4 โครงคน
คนดีศรีโนนเมือง
ดานประชาชนใน
พ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบล
โนนเมือง 
 
 
 

- 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

20,000 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

50,000 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

50,000 
 
 

30,000 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.5 มาตรการจัดการในกรณี
ไดทราบหรือรับแจงหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 บันทึก
ขอตกลงในการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคการ
บริหารสวนตําบล
โนนเมือง 
 
2.5.2 มาตรการ 
“แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบ
เก่ียวกับเรื่อง
รองเรียน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 
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รวม จํานวน  9  
โครงการ 

   0    บาท 100,000         
บาท 

100,000 
บาท                   

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.การ
สงเสริม
บทบาท

และการมี
สวนรวม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางท่ีเปนการ

อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม

ตรวจสอบการปฏบัิติราชการ
ตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดทุก

ขั้นตอน 

3.1.1 มาตรการ 
update การ
ประชาสมัพันธ
กิจกรรมและ
โครงการตางๆ
ขององคการ
บริหารสวนตําบล
โนนเมืองงผาน
ทางwebsite 
และ facebook
ขององคการ
บริหารสวนตําบล
โนนเมือง 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3.2 การรับฟงความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง

รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 

3.2.1 มาตรการ
จัดประชาคมกอน
การจัดกิจกรรม/
โครงการ ของ
ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบล
โนนเมือง 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 

 

 3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวน

รวมบริหาร
กิจการของ

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
3.4  

3.3.1 มาตรการ
แตงตั้ง
คณะกรรมการ
จัดซื้อ-จัดจางจาก
ภาคประชาชน 
  

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 
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รวม 
จํานวน 3
โครงการ 

จํานวน 0 บาท จํานวน 0 บาท จํานวน 0 บาท  

มิติ ภารกจิตามมิติ 

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.การสราง
และ

ปรับปรุง
กลไกใน

การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ

ขององคกร
ปกครอง

สวน
ทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายในและการ

ควบคุมภายใน 

4.1.1 มาตรการ
จัดทําการควบคมุ
ภายในและ
ติดตามผลการ
ควบคุมภายใน
พรอมท้ังเผยแร
ตอสาธารณชน 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 

 4.2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ

การปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามชองทางท่ีสามารถ

ดําเนินการได 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 4.3 การสงเสริมบทบาทกา
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

4.3.1 โครงการ
อบรมใหความรู
ดานระเบียบ
กฎหมายทองถ่ิน 
ผูบริหารทองถ่ิน 
และสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 

รวม 
จํานวน 2  
โครงการ 

0 บาท 0 บาท  0 บาท  

รวมท้ังสิ้น 
จํานวน  22  

โครงการ 
0 บาท 365,000

บาท 
360,000
บาท 
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สวนท่ี 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน 
มิติท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

1.ช่ือโครงการ  : มาตรการสงเสริมองคความรูดานการตอตานการทุจริต 
2.หลักการและเหตุผล 
  ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (2560 
-2564) เพ่ือมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เปนมิติสังคมใหมท่ี
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ ซ่ึงตองการไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง 
หนวยงานรัฐ ตลอดจนประชาชนในการดําเนินการเพ่ือไปสูเปาหมายใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index:ICP) ไมนอยกวารอยละ 50 
ในป 2564 ประกอบกับวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองท่ีวา “พัฒนาทองถ่ิน
ใหกาวหนา ชาวประชาอยูดี บริหารงานเต็มท่ี มีความโปรงใส ใสใจสิ่งแวดลอม” 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองตอบสนองตอแผน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติระยะท่ี 3 จึงไดกําหนด
มาตรการสงเสริมองคความรูดานการตอตานการทุจริต 
3. วัตถุประสงค 
1.เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา
ทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
2.เพ่ือใหบุคคลากรในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีอยาง
ไมขาดตกบกพรองตรงไปตรงมา 
3. เพ่ือใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองปฏิบัติงานตามหนาท่ี และสรางความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ้ือสัตยสุจริตใหแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล
โนนเมือง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
6. วิธีดําเนินการ 
 1.รวบรวมและเรียบเรียงองคความรูเก่ียวกับการปลูกจิตสํานึกดานการทุจริต เชน กฎหมาย 
ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 เปนตน 
 2.จัดทําองคความรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตแบบเขาใจงายเปนเอกสารความรู 
(แผนพบ) ไวสําหรับบุคลากรและประชาชนท่ีเขามารับบริหารท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนน
เมือง 
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 3. จัดการนําองคความรูตางๆท่ีรวบรวมแลวทําการประชาสัมพันธโดยการติดปายประกาศ 
และเสนอแนะในท่ีประชุมประจําเดือนขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
7.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562-2564 
8.งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายนิติการ ฝายประชาสัมพันธ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองรับรูและตระหนักถึงปญหา
การทุจริต  
…….. 
1.ช่ือโครงการ : โครงการเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
2.หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพนําพาองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาหมายไดนั้น การทํางาน
เปนทีมยอมเปนสวนสําคัญสําหรับบุคลากรในองคกรนั้นๆเพราะการดําเนินการใดๆจะไมสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของงานนั้นดวยบุคคลคนเดียวได และการท่ีจะทําใหผูอ่ืนยอมรับท่ีจะใหความ
รวมมือจําเปนตองมีเทคนิคในการสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีโดยเฉพาะในหนวยงานราชการ
จําเปนตองปฏิบัติตนใหถูกตองเหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกันและกําลังใจการทํางาน
สามารถท่ีจะทํางานดวยความมุงม่ันตามภารกิจ และเปาหมายของหนวยงาน ดังนั้น ผูปฏิบัติงาน
มีท้ังมนุษยสัมพันธท่ีดีและกําลังใจในการทํางานดีแลวยอมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความสุขและม่ันใจสนองภารกิจของหนวยงานไดอยางดียิ่ง 
 องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง เล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริมคุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากรในองคกร จึงไดดําเนินการสงเสริมและพัฒนาจริยธรรมในหนวยงาน
ภาครัฐอันสอดคลองกับพันธกิจท่ี 4 ท่ีวาบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการปกครอง
สวนทองถ่ินทุกประเภททุกระดับใหมีปริมาณและสมรรถนะท่ีเพียงพอและสอดคลองกับความ
จําเปนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและการรองรับภารกิจ การบริหารประชาชนและพัฒนาสูการ
เปลี่ยนแปลงจะตองอาศัยกระบวนการอบรมคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาผสมผสานกับ
ศาสตรสมัยใหมโดยผานการจัดกิจกรมดานจิตวิทยาเพ่ือสรางแรงจูงใจในการทํางานเพ่ิมมากข้ึน
ทําใหเกิดสมาธิและสติปญญายอมสงผลใหบุคคลากรมีทัศนคติท่ีดีตอการทํางานเพ่ือใหเกิดทักษะ
ในการทํางานอยางมีความสุขพัฒนาศักยภาพในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง มีความตองการสงเสริมใหขาราชการมี
ประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุดและทํางานอยางมีความสุขมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน มี
ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานทุกข้ันตอนจึงไดมีโครงการเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรข้ึน 
3.วัตถุประสงค 
1.เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักถึงของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง
ปฏิบัติหนาท่ีและสรางความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ้ือสัตยสุจริต 
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2.เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักถึงของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองมี
ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน ในการสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท 
ประพฤติตน เปนพลเมืองดี สรางประโยชนใหแกครอบครัวและประเทศชาติ สรางจิตสํานึกใน
การกระทําความดีรูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 
คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบลโนนเมือง 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
6.วิธีดําเนินการ 
1.วางแผน/ขออนุมัติโครงการ 
2.ดําเนินการจัดอบรม บรรยายใหความรูเรื่อง การจัดกิจกรรมสงเสริมตุณธรรมและกิจกรรมการ
สรางแรงจูงใจในการทํางาน 
3.สรุปผลการดําเนินการ 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2563-2564 
8.งบประมาณดําเนินการ 
80,000 บาท 
9.ผูรับผิดชอบ 
งานการเจาหนาท่ี สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบลโนนเมืองปฏิบัติหนาท่ีโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน 
และมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน 
..... 
1.ช่ือโครงการ:โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนําพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤต
ของโลกท่ีมากับกระแสโลกาวิวัฒนมีรากฐานท่ีสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆใหเปน
คนดี ซ่ึงมีความเก่ียวของโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะ 
“เจาหนาท่ีของรัฐ” ซ่ึงไดรับมอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน  ใช
อํานาจท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงานโดยความซ่ือสัตยและคาดหวังจากประชาชนวา 
“เจาหนาท่ีของรัฐ” ตองรับผิดชอบดูแลจัดการ ตัดสินใจ จัดการ ตัดสินใจเก่ียวกับการใหบริการ
สาธารณะ การจัดการทัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ 
 องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง จึงเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
เพ่ือใหตระหนักรูถึงการสรางจิตสํานึก ใหมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย
สุจริต รวมท้ังมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมคานิยม ดวยการมีจิตสํานึกท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน จึงไดจัดทําโครงการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสุขประชาชนข้ึน 
3.วัตถุประสงค 
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 1.เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานใหมีคุณลักษณะเปน
ขาราชการยุคใหมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง ไดรับการพัฒนาจิตใจและ
พัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวม ในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและ
สมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนใหแกคุณธรรมประชาชน และประเทศชาติ 
สรางจิตสํานึกในการกระทําความดีรูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลโนนเมือง และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 

6.วิธีดําเนินการ 
การบรรยาย การฝกปฏิบัติธรรม การบริหารจิต เจริญปญญา กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ปละประสบการณ 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2563-2564 
8.งบประมาณดําเนินการ 

50,000 บาท 
9.ผูรับผิดชอบ 

งานการเจาหนาท่ี สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองเขารวมโครงการมีสวนรวมในกิจกรรมการรณรงคเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมตามโครงการ 
...... 
 

1.ช่ือโครงการ: โครงการสงเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของพนักงาน
สวนตําบลโนนเมือง 
2. หลักการและเหตุผล 
  ในการบริหารจัดการงาน/โครงการ/กิจกรรมตางท่ีๆ เกิดข้ึนในองคการบริหารสวนตําบลโนน
เมืองนั้น ตองอาศัยบุคลากรทุกภาคสวนรวมกันงาน/โครงการ/กิจกรรมนั้นๆ จึงจะสําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงคของการงาน/โครงการ/กิจกรรมนั้นได  ซ่ึงการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลเปน
การทํางานท่ีภาครัฐรวมกับภาคประชาชนรวมกันงานนั้นๆจึงจะประสบผลสําเร็จไปไดดวยดี หาก
บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองบุคคลใดบุคคลหนึ่งบกพรองตอหนาท่ีของตนหรือขาด
ความรับผิดชอบ ความเอาใจใสในงานนั้นๆของอาจทําใหเกิดผลกระทบตอภาพรวมของงาน/
โครงการ/กิจกรรมนั้นๆได ตรงกันขามหากบุคลากรทุกภาคสวนในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง
มีจิตสํานึกและตระหนักในหนาท่ีของตนเสมอวา งานขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองทําไปเพ่ือ
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ประโยชนสุขของประชาชนโดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพในตําบล
โนนเมืองโดยแทจริงนั้นประชาชนในตําบลโนนเมืองจะไดรับความผาสุกและความม่ันใจใน
กระบวนการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองขอสงสัยในประชาชนในเรื่องของการทุจริต
ประพฤติมิชอบก็จะลดนอยถอยลงจนไมมีขอครหานั้นอีกเลย 

 ดังนั้น เพ่ือการทํางานของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองจะเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชนในทองท่ี มุงความเจริญกาวหนายกระดับประชาชนในพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบใหกินดีอยูดี จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพของพนักงานสวนตําบลโนนเมืองนี้ข้ึน 
3.วัตถุประสงค 
1.เพ่ือปรับทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน 
ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งข้ึน 
2.เพ่ือใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 
พนักงานสวนตําบลโนนเมือง 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- 
6.วิธีดําเนินการ 
1.เลือกบุคคลเขารวมโครงการ 
2.รวบรวมองคความรูในการอบรมในโครงการ 
3.สรรหาวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการบรรยายในเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพของพนักงานสวนตําบล 
7.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2563 
8.งบประมานในการดําเนินการ 
50,000 บาท 
9.ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
รอยละ 80 เขารวมโครงการ 
..... 
1.ช่ือโครงการ: โครงการจัดทําคูมือฉบับเขาใจงายเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปญหาผลประโยชนทับซอน อันเปนการคอรรัปชั่นประเภทหนึ่งซ่ึงเปนการแสวงหา
ผลประโยชนสวนบุคคลโดยละเมิดกฎหมายและจริยธรรม เม่ือผลประโยชนสวนตนเขามา
เก่ียวของสงผลใหมีการใชอํานาจไปแทรกแซงการใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจ และทําให
ละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลางและความเปนธรรมสงผล
กระทบตอประโยชน ท่ีประชาชนจะไดรับทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน 
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โดยเฉพาะผลประโยชนของประชาชนในชุมชนตองเสียหาย การแกไขปญหาดังกลาวไดแก การ
ใชมาตรการทางการกฎหมาย โดยการกําหนดหลักการไวในรัฐธรรมนูญ และมาตรการไวใน
พระราชบัญญัติตางๆ ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาวจึงไดจัดทําคูมือการ
ปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึนเพ่ือใหความรู ความเขาใจแกขาราชการ พนักงาน และเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติราชการดวยคูมือดังกลาว แตเนื่องจากคูมือดังกลาวนั้นมีเนื้อท่ีเยอะและเปนเลมยากท่ี
ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติราชการทําความเขาใจไดโดยเร็ว ประกอบกับการ
ทํางานของขาราชการ พนักงาน และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติราชการมากและตองทําภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนดใหทันทวงทีเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
 ดังนั้น โครงการจัดทําคูมือฉบับเขาใจงายเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนใหแก
ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติราชการและไดจัดใหขาราชการ พนักงาน และ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติราชการไดใชแอปพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ช.ช. เปนเครื่องมือในการเสริมสรางองค
ความรูเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร เพ่ือความเขาใจอยางรวดเร็วและงายตอ
การศึกษา จึงไดมีโครงการนี้ข้ึน 
3.วัตถุประสงค 
1.เพ่ือใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองมีความรู ความเขาใจในเรื่องผลประโยชน
ทับซอน 
2.เพ่ือใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองตระหนักในการดํารงตนตามกรอบ
กฎหมาย 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรทุกภาคสวนในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
6.วิธีดําเนินการ 
1.ประชาสัมพันธในบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง สมาชิกสภาตําบลโนนเมือง 
ทําแบบทดสอบความรูความเขาใจในเรื่องผลประโยชนทับซอน โดยทําเปนแบบทดสอบกอน-
หลัง ใหความรู 
2.ฝายนิติการองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองทําการศึกษาขอมูล องคความรูเก่ียวกับ
ผลประโยชนทับซอนและสังเคราะหองคความรูนั้นๆสูการทําแผนพักเรื่องผลประโยชนทับซอน 
3.ใหความรูแนะนําเรื่องผลประโยชนทับซอนใหแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลโนน
เมือง สมาชิกสภาตําบลโนนเมืองใหเขาใจในเรื่องผลประโยชนทับซอนในฐานะตัวแทนภาค
ประชาชน 
7.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ปงบประมาณ  2562 
8.งบประมานในการดําเนินการ 
5,000 บาท 
9.ผูรับผิดชอบ 
ฝายนิติการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
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รอยละ 60 ของความเขาใจและตระหนักถึงผลประโยชนทับซอนของผูเขารวมโครงการผาน
แบบทดสอบ 
..... 
 
1.ช่ือโครงการ: กิจกรรมการสรางการรับรูใหกับประชาชนในการแสดงเจตนารวมกันตอตานการ
ทุจริตของผูบริหารบุคลากรและสภาทองถ่ินในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปญหาการทุจริตในสังคมทองถ่ินเปนปญหาท่ีคนในสังคมทองถ่ินสามารถรับรูไดเสมอ แตกลับ
มองขามเห็นวาเปนเรื่องปกติท่ีไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวได ประกอบกับประชาชนใน
ทองถ่ินหรือประชาชนคนใหญโดยสวนใหญดํารงชีวิตอยูบนพ้ืนฐานแหงความสงบปราศจากความ
ขัดแยงจึงทําใหปญหาการทุจริตลุกลามบานปลายอันเปนปญหาท่ีแกไมได หนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนองคกรในการกระจายอํานาจสูทองถ่ินและเปนหนวยท่ีใกลชิดกับ
ประชาชนการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปเพ่ือประชาชน ยิ่งเปนเหตุใหเกิดการ
ครหาจากประชาชนเปนอยางยิ่งในเรื่องของการทุจริตแมจะมีหรือไมมีก็ตาม 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองเล็งเห็นและใหความสําคัญในการทํางานอันโปรงใส
และตรวจสอบได เพ่ือเปนการสรางความเชื่อม่ันและตอกย้ําใหประชาชนเขาในการทํางานของ
ผูบริหาร ขาราชการ พนักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองปฏิบัติราชเปนไปดวยความ
สุจริต และโปรงจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
3.วัตถุประสงค 
1.สงเสริมคานิยมในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร ขาราชการและพนักงานในองคการ
บริหารสวนตําบลโนนเมือง 
2.เสริมสรางคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกภาคประชาชน 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 
ผูบริหาร ขาราชการ พนักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง สมาชิกสภาตําบลโนนเมือง 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
6.วิธีดําเนินการ 
1.จัดการประชาสัมพันธกิจกรรมการสรางการรับรูใหกับประชาชนในการแสดงเจตนารวมกัน
ตอตานการทุจริตของผูบริหารบุคลากรและสภาทองถ่ินในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง
ประชุมประจําเดือนขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
2.จัดการประชาสัมพันธกิจกรรมฯตอภาคประชาชนคือสมาชิกสภาตําบลโนนเมือง 
3.ทําความตกลงกับบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองในการใสเสื้อสีขาวเพ่ือ
ประกาศเจตนารมณรวมกันในการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
4.จัดการทําสติกเกอรประชาสัมพันธในการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลโนน
เมือง 
7.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ปงบประมาณ  2563 
8.งบประมาณในการดําเนินการ 
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10,000 บาท 
9.ผูรับผิดชอบ 
ฝายนิติการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองตื่นตัวและรับรูรับทราบในการตอตานการปองกัน
การทุจริตตอภาคประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
…… 
1.ช่ือโครงการ: โครงการพนักงานสวนตําบลจิตอาสาและประชาชนจิตอาสาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน
ทองถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยโครงการจิตอาสา “เราทําดี ดวยหัวใจ” (พ.ศ. 2560) เปนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โดยสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหหนวยการในพระองค 
904 รวมกันจัดโครงจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติ
และแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช พรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ท่ีทรง
ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพ่ือประโยชนสุขของพระชาชน ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนมี
ความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความม่ันคงอยางยั่งยืนโดยมีหนวย
ราชการในพระองค 904 เปนผูกํากับดูแลการงานกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน
และใหจัดตั้งศูนยอํานวยการใหญ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวแระราชดําริมหีหนาท่ี
ควบคุม อํานวยการจิตาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ เปนไปอยางตอเนื่องถูกตองตามรา
โชบายและสมพระเกียรต ิ
 เนื่องในโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดําริ “เราทําดี ดวยหัวใจ” ทําใหเกิดประชาชนจิต
อาสาข้ึนในพ้ืนท่ีองคตําบลโนนเมือง ดังนั้น เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองจึงไดจัดกิจกรรมดําเนิน
โครงการพนักงานสวนตําบลจิตอาสาและประชาชนจิตอาสาเพ่ือพัฒนาทองถ่ินทองถ่ินนี้ข้ึนอัน
เปนโครงการสืบเนื่องตามแนวพระราชดําริ  
3.วัตถุประสงค 
1.เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาใหใหประชาชนรักษาสาธารณะประโยชนและสาธารณูปโภคของ
ชุมชน 
2.เพ่ือสอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมใหแกประชาชน 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลโนนเมือง 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ตําบลโนนเมือง 
6.วิธีดําเนินการ 
1.รวบรวมจิตอาสาในพ้ืนท่ีตําบลโนนเมืองแยกเปนแตละหมูบาน 
2.คัดเลือกประธานจิตอาสาประจําหมูบาน 
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3.หากมีงานประจําปของแตละหมูบานกลุมประชาชนจิตอาสาจะรวมใจกันกันเปนกําลังหลักใน
การรวมกันพัฒนาสถานท่ีนั้นๆเพ่ือจัดกิจกรรม 
4.มอบประกาศเกียรติคุณแกประชาชนจิตอาสาท่ีเขาพัฒนาหรือรวมดําเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานประจําป 
7.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ปงบประมาณ  2563-2564 
8.งบประมาณในการดําเนินการ 
20,000 บาท 
9.ผูรับผิดชอบ 
ฝายกิจการงาน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
รอยละ 10 ของประชาชนในหมูบานเขารวมเปนประชาชนจิตอาสาและรอยละ 100 ของ
พนักงานสวนตําบลจิตอาสา 
..... 
1.ช่ือโครงการ: โครงการเด็กรุนใหมใสใจปญหาทุจริตและเปนปญหาสิ่งแวดลอม 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปญหาการทุจริตเปนปญหาท่ีประชาชนโดยมากเปนบุคคลท่ีมีวุฒิภาวะท่ีมีความเปนผูใหญ
มองเห็นและสัมผัสไดในเรื่องของการทุจริตซ่ึงเปนเรื่องยากแลวท่ีจะสรางจิตสํานึกงานการรวมใจ
กันและปราบปรามปญหาการทุจริตดังนั้น แตเรื่องจากเด็กและเยาวชนเปนวัยท่ีกําลังศึกษา
เรียนรูและไดรับการปลูกฝงในเรื่องของวิชาการและนันทนาการผานครูผูสอน อันปญหาการ
ทุจริตดังกลาวเด็กและเยาวชนยังไมไดรับรูและรับทราบในปญหาและภัยอันตรายรายแรงใน
ปญหานั้นๆอีกท้ังเด็กละเยาวชนเปนชวงวัยท่ีสามารถปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีในการตระหนักถึง
ปญหาการทุจริตได 
 อีกประการหนึ่งปญหาท่ีเปนภัยลุกลามไมแพกันกับปญหาทุจริตคือปญหาสิ่งแวดลอมโดย
แยกออกเปนปญหาขยะท่ีเพ่ิมจํานวนมากข้ึนในทุกๆเดือนโดยการใชสินคา อาหารของของ
ประชาชนทองถ่ินและรถในการเก็บขยะขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองมีเพียง 1 คันจึง
เปนเหตุใหการใหบริหารกับการรับบริการไมตรงกัน  
 ดังนี้ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองมองเหตุและเล็งเห็นเด็กและเยาวชนคือกําลังหลักใน
การรวมใจกันพัฒนาพ้ืนท่ีในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง โดยการปลูกจิตสํานักในปญหา
ท้ัง 2 ปญหารวมกันจึงไดจัดโครงการเด็กรุนใหมใสใจปญหาทุจริตและเปนปญหาสิ่งแวดลอมนี้
ข้ึน  
3.วัตถุประสงค 
1.สรางจิตสํานึกในการตระหนักถึงของปญหาการทุจริตและปญหาสิ่งแวดลอมของเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ีตําบลโนนเมืองนี้ข้ึน 
2.สรางจิตสํานึกในความซ่ือสัตยและความรับผิดชอบตอสังคมของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีตําบล
โนนเมือง 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 
โรงเรียนในตําบลโนนเมือง 
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตท่ีพ้ืนท่ีตําบลโนนเมือง 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เขตพ้ืนท่ีของโรงเรียนท่ีจะดําเนินการ 
6.วิธีดําเนินการ 
1.คัดเลือกโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีเขาจัดกิจกรรม/โครงการฯ 
2.รวมประชุมปรึกษาหารือกับฝายการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
3.ขอความรวมมือกับผูอํานวยการโรงเรียนท่ีจะจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือดําเนินโครงการ 
4.เขาประชาสัมพันธโครงการกับเด็กในโรงเรียนวาองคหารสวนตําบลโนนเมืองไดจัดโครงการ
ดังกลาวข้ึนและมีกิจกรรมในโครงการ เชน กิจกรรมประกวดคําขวัญ กิจกรรมวาด รูประบาย 
กิจกรรมประกวดธิดารีไซลเคิล พรอมท้ังมีของรางวัลตอบแทน 
7.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ปงบประมาน 2563 
8.งบประมาณในการดําเนินการ 
50,000 บาท 
9.ผูรับผิดชอบ 
ฝายนิติการ ฝายกองการศึกษาฯองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
รอยละ 10 ของนักเรียน เด็กเล็กท่ีเขารวมกิจกรรมในโรงเรียนหรือศูนยเด็กเล็กนั้นๆ 
..... 
มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
1.ช่ือโครงการ: กิจกรรมลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ. ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให
องคการบริหารสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยอยางนอยตองมี
หลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด 
ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี
และไดดําเนินตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น  
 เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุข
ของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคาสามารถลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริงหรืออยางนอยมี
การประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุง
กระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และอํานาจหนาท่ีของตําบล ตามกฎหมายเปนสําคัญ 
3.วัตถุประสงค 
1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
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2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและ ตอบสนองความตองการของประชาชน 
3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  
4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 

 1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลใหสั้น  

 2 ลงประชาชนนอกพ้ืนท่ีและประชาชนท่ัวไป  

 3 ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลโนนเมือง  

 4 พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโนน  

 5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการอนุมัติการอนุมัติและการ

 ปฏิบัติราชการใดๆไปสูผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้น

โดยตรง 

 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
6.วิธีดําเนินการ 
1. แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติปรับปรุง
ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่อง
ใดท่ีผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติหรือการ
ปฏิบตัิราชการใดๆใหแกผูใตบังคับบัญชา  
3.ประกาศลดข้ันตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการและการประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
หรือปลัดองคการบริหารสวนตําบลใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดง
ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชน ทราบ  
4. มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและนําผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  
5. รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆใหแกนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและผูบริหารทราบ 
7.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2562-2564 
8.งบประมาณในการดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
9.ผูรับผิดชอบ 
ทุกงานทุกหนวยในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
1. ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการติดตอขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี  
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2. การปฏิบัติราชการมีความคลองตัวและบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  
3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
4. ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองเปลี่ยนไปในทางท่ีดีข้ึนและทําให
ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
1.ช่ือโครงการ: มาตรการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2545 ซ่ึง
เปนกฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว
วาการบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจ
และยกเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปนการกระจายอํานาจตัดสินใจการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนและเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบ
รวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาวจึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ. ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคการ
บริหารสวนทองถ่ินทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้
โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความ
สะดวกในการตอบสนองความตองการของประชาชนองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองเปน
องคการสวนปกครองทองถ่ินรูปแบบหนึ่งปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่ง
ของระบบบริการสาธารณะท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไข
กระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอ สนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุดเม่ือประชาชน
มารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจรวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชนอํานวยความสะดวก
เพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพท่ัวถึงและแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนในองคการบริหารสวนตําบลโนน
เมืองใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชนรับรูสภาพปญหาและปญหาและแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนได  
3. เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการ
ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ  
4. เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจนมีความโปรงใส 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
6.วิธีดําเนินการ 
1.จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
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2. จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
3. จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให
ประชาชนทราบกันโดย ท่ัวถึง  
4. ดําเนินการจัดกิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
 - ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบนั 
 - ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
 -  จัดทําเอกสารแผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ- 
   -  จัดใหมีกลองตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
   -  จัดทําเตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
   -   จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการโดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนท้ังเวลาทําการชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
   -   การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
    5. มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
    6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการเพ่ือนํา
จุดบกพรองในการจัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการ
ใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
7.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ตลอดปงบประมาณ 
8.งบประมานในการดําเนินการ 
งบประมาณรายจายประจําป 2562-2564 
9.ผูรับผิดชอบ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
1. ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
2. สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชนรับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
3. มีทัศนคติวิธีคิดวิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ 
4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจนมีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 
 
1.ช่ือโครงการ มาตรการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 2. หลักการและเหตุผล 
 อํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้นก็เพ่ือ
เปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณา
เลือกมอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยาง
ดี ดวยความรอบรูและเหมาะสมเพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ี
การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมี
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ประสิทธิภาพความคุมคาในเชิงภารกิจ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมี
ผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
3.วัตถุประสงค 
 - เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองภายใตกรอบอํานาจหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลหรือหัวหนาสวนราชการ 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
6.วิธีดําเนินการ 
1. จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุญาตอนุมัติสั่งการแตงต้ังมอบหมายคณะผูบริหารปลัด
องคการบริหารสวนตําบลรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือหัวหนาสวนราชการเพ่ือลด
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
2. ดําเนินการออกคําสั่ง 
3.  สําเนาคําสั่งแจงคณะผูบริหารองคการสวนตําบลตลาดองคการสวนตําบลรองปลัดองคการ
สวนตําบลหรือหัวหนาสวนราชการท่ีไดรับทราบ 
7.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2562-2564 
8.งบประมาณในการดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
9.ผูรับผิดชอบ 
สวนราชการทุกสวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
การบริหารราชการการดําเนินงานการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็วตลอดจนการ
อํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
..... 
ช่ือโครงการ:โครงการ พอ-แม ดีเดน 
2. หลักการและเหตุผล 
 เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวาสถาบันครอบครัวเปนสถาบันท่ีมีความสําคัญยิ่งในการสราง
บุคคลท่ีมีคุณภาพใหกับสังคมและประเทศชาติและพอ-แมมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการอบรม
สั่งสอนใหบุตรของตนจะเจริญเติบโต มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย ทําประโยชนตอตนเอง 
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ หากพอ-แม ไดทําหนาท่ีดังกลาวโดยสมบูรณแบบแลวนั้นก็
สมควรไดรับการยกยองชื่นชมและเปนแบบอยางใหกับพอ-แมทานอ่ืนๆในทองท่ีตําบลโนนเมือง  
3.วัตถุประสงค 
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เพ่ือเปนการยกยองพอ-แม ท่ีทําหนาท่ีพอแมตนแบบในการดํารงและเลี้ยงดูบุตรใหเปนคนท่ี
เจริญเติบโต มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย ทําประโยชนตอตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 
พอ-แม ในพ้ืนท่ีตําบลโนนเมือง 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- 
6.วิธีดําเนินการ 
1.ดําเนินการคัดเลือกพอ-แมดี เดนโดยผูนําชุมชน 
2.แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพอ-แมดีเดน 
3.ดําเนินการมอบรางวัลพอ-แม ดีเดนรวมกับงานประจําของพ้ืนท่ีตําบลโนนเมือง 
7.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2563-2564 
8.งบประมาณในการดําเนินการ 
20,000 บาท 
9.ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับรูแนวคิดในการสรางสรรคบุคคลและแนวทางการเลี้ยงดูบุตรของตน 
..... 
1.ช่ือโครงการ: โครงการเด็กดีศรีโนนเมือง 
2. หลักการและเหตุผล 
 เด็กและเยาวชนเปนบุคลากรและทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
ใหมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยประเทศ หากเด็กและเยาวชนในชุมชนองคการ
บริหารสวนตําบลโนนเมืองไดรับการพัฒนาศักยภาพสงเสริมการปฏิบัติตนใหประกอบดวย
คุณธรรมและจริยธรรมนั้นบุคลากรท่ีเกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองนั้น
ยอมจะเปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญและเปนกําลังหลักท่ีสําคัญในการพัฒนาพ้ืนท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลโนนเมืองนั้นเพ่ือนําไปสูความสงบสุขความเจริญกาวหนา การท่ีเด็กไมมีชนมีคุณธรรม
จริยธรรมวิริยะอุตสาหะกลาหาญซ่ือสัตยสุจริตและเสียสละตอเพ่ือนรวมชั้นเรียนและผูอ่ืนใน
โรงเรียนถือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดีดังนั้นเพ่ือใหเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนท่ีมี
ความตั้งใจในการเรียนและปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตยสุจริตทําความดีอยางตอเนื่องเปน
แบบอยางใหแกบุคคลอ่ืนในโรงเรียนดังนั้นเด็กท่ีทําคุณนะประโยชนหรือเต็มใจเขารวมกิจกรรม
ของโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอจึงจัดกิจกรรมยกยอง ใหเปนเด็กและเยาวชนดีเดนในโครงการดีศรี
โนนเมืองเด็ก โดยมอบใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ใหกับเด็กและเยาวชนท่ีควรจะไดรับการยก
ยองชมเชยและเปนบุคคลตัวอยางในดานของความซ่ือสัตยสุจริตเสียสละกลาหาญมีคุณธรรม
จริยธรรมและจัดกิจกรรมรณรงคเผยแพรใหเด็กและเยาวชนผู อ่ืนในโรงเรียนมีคานิยม
เชนเดียวกันและเห็นคุณคาการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและตั้งใจศึกษาเลาเรียน 
3.วัตถุประสงค 



24 
 

1. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหเด็กและเยาวชน มีการตั้งใจศึกษาเลาเรียนปฏิบัติตนดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริตเสียสละวิริยะอุตสาหะ 
 2. เพ่ือสรางแรงจูงใจใหเด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีความตระหนักถึงความ ต้ังใจศึกษาเลา
เรียนปฏิบัติตนดวยความเสียสละซ่ือสัตยสุจริตและวิริยะอุตสาหะ 
 3. เพ่ือรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธใหแกเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองมีคานิยมยกยองเชิดชูและเห็นคุณคาของการปฏิบัติตน ของเด็กและเยาวชนเปน
แบบอยาง 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 
เด็กนักเรียนชั้นมัธยมตนของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองมีความตระหนักถึงการตั้งใจศึกษาเลา
เรียนและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดี 
6.วิธีดําเนินการ 
1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันในการกําหนด
หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเดนในโครงการเด็กดีศรีโนนเมือง 
2. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีศรีโนนเมืองประกอบดวยคณะกรรมการจากองคการ
บริหารสวนตําบลโนนเมืองและโรงเรียนในโรงเรียนท่ีทําการคัดเลือกเยาวชนในโครงการเด็กดีศรี
ดอนเมือง 
 3.รวมกับกิจกรรมโครงกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติของโรงเรียนนั้นๆหรือกิจกรรมอ่ืนเพ่ือทํา
การมอบประกาศนียบัตรแกเด็กและเยาวชนดีเดนดังกลาว 
7.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ปงบประมาณพ. ศ. 2562 - 2564 
8.งบประมาณในการดําเนินการ 
50,000 บาท 
9.ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัด กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1.ยกยองและเชิดชูเด็กและเยาวชนท่ีมีความประพฤติดีตั้งใจศึกษาเลาเรียนเปนแบบอยางท่ีดีแก
บุคคลอ่ืน 
 2. เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองเห็นคุณคาในการตั้งใจศึกษา
เลาเรียนและการประพฤติตนไปในทางท่ีดี 
..... 
1.ช่ือโครงการ: โครงการคนดีศรีโนนเมืองดานประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนน
เมือง 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญในเรื่องของการทําตนใหเปนประโยชนซ่ึงไดรับแนวคิดมา
จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการจิตอาสาเราทําดีดวยหัวใจมี พ.ศ. 2560 ซ่ึง
เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีประชาชนคนไทยไดสํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 นั้นประชาชนโดยท่ัวไปจึงเริ่มมีความสนใจและใสใจใน
เรื่องของการทําตนใหเปนประโยชนและมีจิตสาธารณะ 
  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง จึงไดจัดทํากิจกรรมโครงการคนดีศรีโนนเมืองดาน
ประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองเพ่ือนําผูไดรับการคัดเลือกระดับหมูบานเขา
รับการเขารับใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลและวันสืบเนื่องศาลสืบสานประเพณีวันสงกรานต
และวันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหประชาชนมีความมุงม่ันชวยเหลือ
สังคมและเปนแบบอยางตอบุคคลอ่ืนในชุมชน 
3.วัตถุประสงค 
1. เพ่ือยกยองบุคคลเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการสนับสนุนการดําเนินการท่ีเปนประโยชนแก
ชุมชนสังคมและประเทศชาติอยางตอเนื่องใหไดรับรู 
2. เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชน
ตอไป 
3. เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหแกบุคคลเด็กและเยาวชนรวมสนับสนุนและสงเสริมการ
ดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งข้ึนไป 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 
เด็กเยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
6.วิธีดําเนินการ 
1. ประชาสัมพันธกิจกรรม โครงการคนดีศรีโนนเมือง 
2. ประสานกํานันผูใหญบานและสมาชิกสภาตําบลโนนเมืองเพ่ือคัดเลือกผลผูเขารวมโครงการคน
ดีศรีโนนเมือง 
3. จัดทําเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลคุณลักษณะในการเปนคนดีศรีโนนเมือง 
7.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
  ปงบประมาณ 2562 - 2564 
8.งบประมาณในการดําเนินการ 
10,000 บาท 
9.ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูทําคุณประโยชนไดรับการ ยกยองใหเปนบุคคลท่ีมีจิตสาธารณะและทําคุณประโยชนใน
พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองและเปนแบบอยางท่ีดีในใหแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
พ้ืนท่ีตําบลโนนเมือง 
..... 
1.ช่ือโครงการ: กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
โนนเมือง” 
2. หลักการและเหตุผล 
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 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินฉบับท่ี 5 พ. ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติวาการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยเฉพาะ
อยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผย
ขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของ
แตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววาเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการโดย
วิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษรหรือโดยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการรวมท้ังมาตรา 45  กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระ
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพ
การใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตาม
หลักเกณฑวิธีการและระยะเวลาท่ีกําหนด 
   องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองจึงไดจัดใหมีการทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการโดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบล
โนนเมืองกับปลัดองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองและหัวหนาสํานักปลัดผูอํานวยการกองและ
ใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกปเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
3.วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/ กอง
ถาย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
  2. เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานักกองฝายมีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนวิธีการและรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   3.เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานักกองฝายตามขอตกลง
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   4. เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานักกองฝายสามารถจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการเพ่ือเปนขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
4.การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับ
สํานัก/กอง/ฝาย    
 องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณ
อักษรอยางชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการในสํานักกองฝายเพ่ือใหการดําเนินงาน
ตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดและรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงานโดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลง
การปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลกับปลัดองคการบริหารสวนตําบลและ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัดพรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณา
และคัดเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 
   - การปฏิบัติราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
   -  การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 



27 
 

   -   การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
   -   การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
   -    การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
   -     การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
    วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
    1. ชี้แจงสํานักกองฝายตางๆและผูปฏิบัติงานทราบและทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัดและ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ีมท 0892.4 /435 ลงวันท่ี 
11 กุมภาพันธ 2548ว 
    2. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสมเชน 
    - ศึกษาขอมูลและเอกสารหลักฐานตางๆเชนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือนและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการ
ตามตัวชี้วัดเปนตน 
    -  ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผู
จัดเก็บขอมูลเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดและการมีสวนรวมของผูบริหาร
ของหนวยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว 
    3. รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายหรือตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
    4. วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนน 
    5. ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการกรณีท่ีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดเพ่ือหาแนวทางแกไขใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนด 
..... 
1.ช่ือโครงการ: มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองมีพันธกิจในการบริหารงานท่ีมีความโปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได  โดยใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามีสวนรวมโดยเปดโอกาสให
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียนแจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํารองเรียน
ผานชองทางตางๆไดแกระบบอินเตอรเน็ตทางโทรศัพทหรือแจงเบาะแสดวยตัวเอง  
 ฉะนั้นเพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถแกไขความ
เดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพจึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่อง
รองเรียนประจําองคการบริหารสวนตําบลรวมท้ัง  จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของ
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองข้ึนเพ่ือดําเนินการตามมาตรฐานจัดการในกรณีไดรับเรื่องหรือ
รับแจงเรื่องรองเรียนตางๆเจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 
3.วัตถุประสงค 
1. เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับเรื่องรองเรียนตางๆ 
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2.เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง
ท่ี 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง  
6.วิธีดําเนินการ 
1. กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
2. จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
3.จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันดวยความโปรงใสและเปนธรรม 
4. เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหาร
สวนตําบลใหผูรับบริการผูมีสวนไดเสียคูสัญญาประชาชนท่ัวไปหนวยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหนวยงานสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวได
ตรงกับความตองการ 
7.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2562 - 2564 
8.งบประมาณในการดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
9.ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของ
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองโดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมายระเบียบและ
หลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 
..... 
มิติท่ี 3 สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
1.ช่ือโครงการ : มาตรการ Update ประชาสัมพันธกิจกรรมและโครงการตางๆขององคการ
บริหารสวนตําบลโนนเมืองผานทาง website และ facebook องคการบริหารสวนตําบลโนน
เมือง 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสังคมในปจจุบันมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีมากยิ่งข้ึน ซ่ึงทําใหประชาชนได
เขาถึงการใหบริการของท้ังภาครัฐทางภาคเอกชนรวมถึงการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองในดานขอมูลพ้ืนฐานและดานการตรวจสอบขอมูลในดานตางๆขององคการ
บริหารสวนตําบลโนนเมืองในแตละงานอยางเชน งานสวนการคลังในการชี้แจงการจัดซ้ือจัดจาง
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การประมูลการจัดซ้ือจัดจางและการดําเนินกิจกรรมตางๆขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง
แตเนื่องจากภารกิจของเจาหนาท่ีในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองนั้นมีภารกิจเกินกวาท่ี
เจาหนาท่ีแตละทานรับผิดชอบไดดังนั้นเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลในปจจุบันนี้ขาด
การดําเนินการในเรื่องของการอัพเดทขอมูลในการประชาสัมพันธกิจการโครงการของแตละ
หนวยของฝายขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองจึงไดจัดมาตรการในการอัพเดทการ
ประชาสัมพันธกิจการและโครงการตางๆขององคการบริหารสวนตําบลผานทางเว็บไซตและ 
Facebook ขององคการ บริหารสวนตําบลโนนเมืองนี้ข้ึนโดยการรวมกันอัพเดทขอมูลตางๆ 
เพ่ือใหการบริการและการเขาถึงขอมูลของประชาชนไดทันทวงทีมากยิ่งข้ึน 
3.วัตถุประสงค 
1. เพ่ืออัพเดทขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองใหเปนปจจุบันและทันตอ
สถานการณบานเมืองในปจจุบัน 
2. เพ่ือใหประชาชนท่ีเขารับการบริการผานทางเว็บไซตและ Facebook ขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนเมือง ไดรูขอมูลขาวสารท่ีถูกตองเปนปจจุบันและแมนยํา 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 
 ขอมูลขององคการบริหารสวนตําบลในเว็บไซตและ Facebook ขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองเปนปจจุบันและทันตอสถานการณบานเมือง 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เว็บไซตและ Facebook ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
6.วิธีดําเนินการ 
1. รวมประชุมกับสํานักงานกองฝายตางๆในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองในการทํา
ขอตกลงการอัพเดทขอมูลขาวสารของแตละหนวยกองฝายผานทางเว็บไซตและface book  
 2. รวบรวมขอมูลท่ีเปนปจจุบันจากสํานักงานกองฝายตางๆท่ีเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส เพ่ือนําไป
อัพเดทในเว็บไซตและ Facebook ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองโดยเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ 
7.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ 
8.งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9.ผูรับผิดชอบ 
 ทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ขอมูลในโลกออนไลนขององคการบรหิารสวนตําบลโนนเมืองเปนปจจุบัน  
..... 
1.ช่ือโครงการ: มาตรการจัดประชาคมกอนการจัด/กิจกรรม โครงการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมือง 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินมีนโยบายในการบูรณา
การกระบวนการทํางานรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน
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ชุมชนมีกระบวนการจัดทําทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนและ
สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําแผนชุมชนสูการปฏิบัติซ่ึงเปนกลไก
สําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชนองคการบริหาร
สวนตําบลโนนเมืองไดดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมของชุมชนกอนทุกโครงการเพ่ือ
นํามา มาบรรจุไวในแผน 4 ปขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง  พ.ศ.2562 - 2564 
รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในขอบัญญัติทองขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล
ในปในปถัดไปของกองสวัสดิการสังคมจึงไดจัดมีโครงการประชุมประชาคมกอนมีการดําเนิน
โครงการทุกครั้งขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
3.วัตถุประสงค 
1.เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีมีมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการดําเนินการโครงการ
ตอไปขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
 2. เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชนมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมือง 
 3.เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
 4.เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5.เพ่ือฝกใหประชาชนไดเขารวมกระบวนการรวมคิดรวมทํารวมแกปญหาและสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานของชุมชนและจัดใหประชุมเวทีประชาคมจํานวน 15 ชุมชนในเขต
องคกรองคการปกครองสวนตําบลโนนเมือง 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 15 ชุมชน ในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
6.วิธีดําเนินการ 
- ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซ่ึงโครงการและกิจกรรมเพ่ือนํามาบรรจุในแผนพัฒนาสี่
ปขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน 
- ประสานวิทยากรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
- จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ 
- ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานตรวจสอบขอมูลทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล 
- จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด 
- จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนโครงการและกิจกรรม 
- ประเมินผลและรายงานใหแกผูบริหารทราบ 
- จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชนและจัดใหมีการพิจารณาโครงการและกิจกรรม 
7.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2562-2564 
8.งบประมาณในการดําเนินการ 



31 
 

ไมใชงบประมาณ 
9.ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- มีขอมูลพ้ืนฐานสําหรับชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชเวลาในการวางแผนพัฒนาชุมชนและ
พัฒนาทองถ่ิน 
- ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
- ไดแผนงานโครงการของชุมชนเพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมือง 
- ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นรวมกันแกไขปญหาของชุมชน 
- ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
- ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
..... 
มิติท่ี 4 การสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
1.ช่ือโครงการ: มาตรการจัดทําการควบคุมภายในและติดตามผลการควบคุมภายในพรอม
เผยแพรตอสาธารณะชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดดําเนินท่ีได
กําหนดไวรายงานตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเกาสิบวนันับแตวันสิ้นงบประมาณป 
  ดังนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง
จึงไดจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดเปน
ประจําทุกป 
3.วัตถุประสงค 
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลโนน
เมือง 
2.เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ
ตามท่ีระเบียบกําหนด 
3.เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินตามกําหนด 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 
สวนราชการทุกสวนในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
6.วิธีดําเนินการ 
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1.แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร 
2.แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 
3.ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกภาคสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอยดําเนินการ
ประเมินองคประกอบตามแบบ ปย. 1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในแบบ ปย. 
2 
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกรดําเนินการรวบรวมเพ่ือ
จัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบขอ 6 ระดับองคกรและนําเสนอผูบริหารพรอม
จัดสงรายงานใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
7.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ทุกสิ้นปงบประมาณ 
8.งบประมาณในการดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
9.ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
1.บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาดปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
..... 
1.ช่ือโครงการ: กิจกรรมจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือ-จัดจาง จากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมี
สวนรวมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินฉบับท่ี 4 
พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2545 - 2561 องคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองจึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนโดยกําหนดใหมีการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชนเพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทาง
หรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหาร
สวนตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสาร
และแสดงความคิดเห็นไดเรียนรูรับบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปดจากการปฏิบัติจริงสวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึนเพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ี
เปดเผยโปรงใสเนนการมีสวนรวมของประชาชนและพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความ
ตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 
3.วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของ 
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
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2. เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลโนน
เมืองใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 
ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
6.วิธีดําเนินการ 
1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคมเพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางไดแกกรรมการตรวจการจาง 
2. จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
พัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมี
การแตงต้ังใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการแตองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองให
ความสําคัญในการมีสวนรวม ตรวจสอบเพ่ือใหดําเนินการเปนไปอยางซ่ือตรงโปรงใสโดยตัวแทน
ชุมชนตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
3.  จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการเม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้งเพ่ือให
เจาหนาท่ีและตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง
และตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง 
7.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ตลอดปงบประมาณ 
8.งบประมาณในการดําเนินการ 
9.ผูรับผิดชอบ 
งานพัสดุ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองมีความโปรงใสโดยมีตัวแทน
ประชาชนรวมตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
..... 
1.ช่ือโครงการ: โครงการอบรมความรูดานระเบียบกฎหมายทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิก
สภาทองถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมายระเบียบประกาศคําสั่ง
เง่ือนไขและหลักเกณฑตางๆท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการคัดเลือกเลือกตั้ง
มาจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีการดําเนินการอยางเครงครัดปญหา
ท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบความชํานาญประสบการณและขาด
ความรูกฎหมายระเบียบประกาศคําสั่งเ ง่ือนไขและหลักเกณฑตางๆท่ีมักมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเทานั้นหากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอ
กฎหมายระเบียบหรือกฎเกณฑเง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดผิดสงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและ
ผูบริหารทองถ่ินโดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมายกอใหเกิดความ
เสียหายแกองคการบริหารปกครองสวนทองถ่ินและทําใหเกิดการแกไขปญหาของประชาชนหรือ
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การพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลสงผลใหการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองลาชาเพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริงจากปญหาดังกลาวขางตน
จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรูความเขาใจระเบียบกฎหมาย
คําสั่งและหลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมท้ังสมาชิก
สภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
  ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกสภาตําบลโนนเมืองเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินมีความรูความเขาใจมีใหดําเนินกิจการท่ี
เปนคันกันตอประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและมีความรูความเขาใจแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ี
ของรัฐตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันการทุจริตงานนิติ
การสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองจึงได จะทําโครงการอบรมใหความรูดาน
กฎหมายกฎหมายทองถ่ินผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
3.วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกสภาทองตําบลโนนเมืองเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
 2. เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
 3. เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองมีความรูความเขาใจมีให
ดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 
100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 
 4. เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองมีความรูความเขาใจในแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการเรียกทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ี
ของรัฐตามมาตรา 103 แหงประมวลกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญการปองกันการทุจริต
แหงชาติ 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
6.วิธีดําเนินการ 
1. จัดทําโครงการ/แผนงาน 
2. ประชาสัมพันธโครงการวันเวลาสถานท่ีกับผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
โนนเมืองเขารวมการอบรม 
3. อบรมใหความรูโดยวิทยากรพรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
4. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
7.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
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ปงบประมาณ  2563 - 2564 
8.งบประมาณในการดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
9.ผูรับผิดชอบ 
ฝายนิติการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
1. ผูบริหารและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 2547 
 2. ผูบริหารและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีและแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
 3. ผูบริหารและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองมีความรูความเขาใจมีใหดําเนิน
กิจการท่ีเปนขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและกัน ปราบปรามการทุจริต 
 4. ผูบริหารและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองมีความรูความเขาใจในแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐตาม
มาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและการปราบปรามการทุจริต 
 

 


