
          

                      

      เทศบาลต าบลโนนแดง 
อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สรุปผลการขบัเคลือ่นแผนฯ แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ มีโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

จ านวน 75 โครงการ รอการรายงาน 0 โครงการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 2 โครงการ 

ด าเนินการแลว้เสร็จ 61 โครงการ ไมส่ามารถด าเนินการได้ 12 โครงการ เบกิจ่ายงบประมาณ 

730,980.00 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 46.00 มีการน าแผนฯ ไปปฏบิตัิ ระดบั (มาก) รอ้ยละ 82.67 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลป่ากอ่ด า 

เร ือ่ง มาตรการในการสรา้งจติส านึและความตระหนักแกบุ่คลากรทัง้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

สมาชกิสภาทอ้งถิน่ 

และขา้ราชการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตามพระราชบญัญตัมิาตรฐานทางจรยิธรม ผศ. ๒๕๖๒ เพือ่ใหห้น่วยงานของรฐัใชเ้ป็นหลกั 

ใน กรก าหนดประมวลจรยิธรรมส าหรบัเจห้นท้ีข่องรฐัในหน่วยงานน้ันๆ 

และการประเมินคณุธรรมและ 

ความโปรง่ใส ในการด าเนินานของหน่วยงนภาครฐั (ม ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ไดก้ าหนดใหห้น่วยงานของรฐัมี 

มาตรการในกรสรา้ง จติส านึกและความตระหนักแกบ่คุลกรทัง้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

สมาชกิสภาทอ้งถิน่ และ 

ขา้ราชการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่พระราชบญัญตัมิาตรฐานทางจรยิธรรม พ.p. ๒๕bo 

ทบาลต าบลปกอ่ด า 

จงึไดก้ าหนดมาตรการในการสรง้จติส านึและความตระหนักแกบุ่คลากรทัง้ผูบ้รหิาร 

ทอ้งถิน่ สมาซกีสภาทอ้งถิน่ และขา้ราชการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดงันี ้

๑. ยดึมัน่ในคณุธรรมและจรยิธรรม 

ชือ่สตัยส์จุรติ มจีติส านึกทีด่ ีและรบัผดิชอบต่อหนา้ที ่

๓. กลา้ตดัสนิใจและกระท าในสิง่ทีถ่กูตอ้งชอบธรรม 

๔. คดิถงึประโยชนส่์วนรวมมากกว่าประโยชนส่์วนตวั และมจีติสาธารณะ 

๕. มุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน 

๖. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเป็นธรรมและไม่เลอืกปฏบิตั ิ

๗. ด ารงตนเป็นแบบอย่างทีด่แีละรกัษาภาพลกัษณข์องทางราชการ 



๘ ยดึมัน่ในระบอบประชาธไิตยอนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุข 

ประกาศ ณ วนัที ่ด เดอืน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ว่าทีร่อ้ยตร ี

(ด ารงศกัดิ ์ขวญัชยั) 

นายกเทศมนตรตี าบลป่ากอ่ด า 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลครึง่ เรือ่ง มาตรการเผยแพรข่้อมูลสู่สาธารณะ ********************* 

ตามยุทธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
ชาตวิา่ด้วยการป้องกนัและปราบปราม การทุจรติ ระยะที ่3 ( พ.ศ. 2560- 2564 

)และการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ หน่วยงานภาครฐั(ITA) 

ประจ าปี 2562 ได้ก าหนดใหห้น่วยงานของรฐัมีมาตรการเผยแพรข่้อมูลสู่สาธารณะ ดงันั้น 
เทศบาลต าบลครึง่จงึได้ประกาศมาตรการเผยแพรข่้อมูลสู่สาธารณะ ประจ าปี 2562 

เพื่อเป็นแนวทาง ในการปฎบิตักิาร 

มาตรการเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลครึง่ ประกอบด้วย 1. 

ลกัษณะ/ประเภทข้อมูลทีต่้องเผยแพรต่่อสาธารณะ ประเภทข้อมูลทีเ่ทศบาลต าบลครึง่ จะน 
าขึน้เผยแพรผ่่านเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลครึง่ เน้ือหาต้องเป็นไปตาม 
“มาตรฐานเว็บไซต์ภาครฐั” (Government Website Standard) ทีก่ าหนด โดยเทศบาลต าบลครึง่ 
ได้ด าเนินการเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์รายละเอียดตามน้ี สว่นที่ 1 

ข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อเผยแพรข่้อมูลตลอดจนบรกิารของหน่วยงาน 1.1) ข้อมูลเกี่ยวกบัหน่วยงาน 

- ประวตัคิวามเป็นมา - วสิยัทศัน์ พนัธกจิ - โครงสรา้งหน่วยงาน ผู้บรหิาร -อ านาจหน้าที ่- 

ภารกจิ และหน้าทีร่บัผดิชอบของหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ แผนปฏบิตัริาชการ - แผนงาน 
โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี - ข้อมูลการตดิต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ 
เบอร์โทรศพัท์ โทรสาร และแผนทีต่ ัง้ - ทีอ่ยูไ่ปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ (e-mail Address) ของส 
านกังาน 1.2) ข้อมูลผู้บรหิารเทศบาลต าบลครึง่ - รายละเอียดเกี่ยวกบัผู้บรหิาร ประกอบด้วย 
ชื่อ-นามสกุล และต าแหน่ง - วสิยัทศัน์ นโยบายต่างๆ 
ทีเ่กี่ยวกบับรหิารงานราชการสว่นทอ้งถิน่ 1.3) ข่าวประชาสมัพนัธ์ - ข่าวประชาสมัพนัธ์ท ั่วไป - 

ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรบัสมคัรงาน การจดัซ้ือจดัจา้ง 
การฝึกอบรม เป็นต้น -2- 1.4) เว็บลงิค์ - สว่นงานภายใน - 

หน่วยงานภายนอกทีเ่กี่ยวข้องโดยตรง - เว็บไซต์อืน่ๆ ทีน่่าสนใจ 1.5) 

กฎระเบียบข้อบงัคบัทีเ่กี่ยวข้องกบัหน่วยงาน - กฎหมาย พระราชบญัญตั ิพระราชกฤษฎีการ 
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบต่างๆทีเ่กี่ยวข้องในการ ปฏบิตังิาน ของทอ้งถิน่ 1.6) 

ข้อมูลการใหบ้รกิาร - แสดงข้อมูลการใหบ้รกิารตามภารกจิของหน่วยงาน 
พรอ้มท ัง้อธบิายขัน้ตอนการบรกิารต่างๆแก่ ประชาชน สว่นที่ 2 

การสรา้งปฏสิมัพนัธ์กบัผู้ใหบ้รกิาร 2.1) ถาม-ตอบ (Q & A) - 

ผู้ใช้บรกิารสามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อสงสยัมายงัหน่วยงาน 2.2) 

ช่องทางการตดิต่อการสื่อสารกบัผู้ใช้บรกิาร - ช่องทางแสดงความคดิเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
เช่น e-mail, Web board, Blog เป็นต้น - ช่องทางการรอ้งเรียน 
และการตดิตามสถานะเรื่องรอ้งเรียน ท ัง้น้ี ได้มอบหมายใหเ้จา้หน้าทีผู่้รบัผดิชอบด า 

เนินการจดัเตรียมข้อมูลดงักลา่วลงเว็บไซต์ โดยข้อมูล 



ดงักลา่วต้องเป็นความจรงิและได้รบัอนุญาตจากผู้บรหิาร ก่อน จงึจะน 
าขึน้เผยแพรบ่นเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลครึง่ จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั ประกาศ ณ 
วนัที ่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร่วมเชิดชูเกยีรติน้องๆ “คนดีอ าเภอโนนแดง” 
 

เด็กหญงินนัท์นลิน แกว้ข้อนอก และ เด็กหญงิคตีภทัร เสยีนนอก  

นกัเรียนระดบัช ัน้ประถมศกึษาปีที ่1/1 โรงเรียนชุมชนโนนแดง 

ทีไ่ดเ้ก็บเงินจ านวน 3,000 บาท 
น าสง่คนืเจา้ของคอืนางสาวปนิดา มรีะหนันอก 

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรียนภูว่ทิยา 

“เทศบาลต าบลโนนแดง”  

ขอใหน้กัเรียนท ัง้สองคนรกัษาความดีและความซือ่สตัย์สจุรติทีไ่
ดก้ระท าไวน้านสบืไป 
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https://www.facebook.com/cnd.ac.th/photos/pcb.1415357772007764/1415356812007860/?__cft__%5b0%5d=AZVKDMjZEm4WavyLYaMHVvxvno-FwiDbDzisFFm7gx-vT1TFzYQNrCGeDQTXMJtEYOxYvO-QGQx1uIXJxehSSUXfPMC5sI_74R7jM-stxtYSQOravZ7AdAOjY5N4JojPQ8lv7N2ObROuCEaHzitea0vX6yW19U8PpBr68fcA8K6hMw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/cnd.ac.th/photos/pcb.1415357772007764/1415356812007860/?__cft__%5b0%5d=AZVKDMjZEm4WavyLYaMHVvxvno-FwiDbDzisFFm7gx-vT1TFzYQNrCGeDQTXMJtEYOxYvO-QGQx1uIXJxehSSUXfPMC5sI_74R7jM-stxtYSQOravZ7AdAOjY5N4JojPQ8lv7N2ObROuCEaHzitea0vX6yW19U8PpBr68fcA8K6hMw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/cnd.ac.th/photos/pcb.1415357772007764/1415356998674508/?__cft__%5b0%5d=AZVKDMjZEm4WavyLYaMHVvxvno-FwiDbDzisFFm7gx-vT1TFzYQNrCGeDQTXMJtEYOxYvO-QGQx1uIXJxehSSUXfPMC5sI_74R7jM-stxtYSQOravZ7AdAOjY5N4JojPQ8lv7N2ObROuCEaHzitea0vX6yW19U8PpBr68fcA8K6hMw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/cnd.ac.th/photos/pcb.1415357772007764/1415356998674508/?__cft__%5b0%5d=AZVKDMjZEm4WavyLYaMHVvxvno-FwiDbDzisFFm7gx-vT1TFzYQNrCGeDQTXMJtEYOxYvO-QGQx1uIXJxehSSUXfPMC5sI_74R7jM-stxtYSQOravZ7AdAOjY5N4JojPQ8lv7N2ObROuCEaHzitea0vX6yW19U8PpBr68fcA8K6hMw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/cnd.ac.th/photos/pcb.1415357772007764/1415357212007820/?__cft__%5b0%5d=AZVKDMjZEm4WavyLYaMHVvxvno-FwiDbDzisFFm7gx-vT1TFzYQNrCGeDQTXMJtEYOxYvO-QGQx1uIXJxehSSUXfPMC5sI_74R7jM-stxtYSQOravZ7AdAOjY5N4JojPQ8lv7N2ObROuCEaHzitea0vX6yW19U8PpBr68fcA8K6hMw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/cnd.ac.th/photos/pcb.1415357772007764/1415357212007820/?__cft__%5b0%5d=AZVKDMjZEm4WavyLYaMHVvxvno-FwiDbDzisFFm7gx-vT1TFzYQNrCGeDQTXMJtEYOxYvO-QGQx1uIXJxehSSUXfPMC5sI_74R7jM-stxtYSQOravZ7AdAOjY5N4JojPQ8lv7N2ObROuCEaHzitea0vX6yW19U8PpBr68fcA8K6hMw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/cnd.ac.th/photos/pcb.1415357772007764/1415357212007820/?__cft__%5b0%5d=AZVKDMjZEm4WavyLYaMHVvxvno-FwiDbDzisFFm7gx-vT1TFzYQNrCGeDQTXMJtEYOxYvO-QGQx1uIXJxehSSUXfPMC5sI_74R7jM-stxtYSQOravZ7AdAOjY5N4JojPQ8lv7N2ObROuCEaHzitea0vX6yW19U8PpBr68fcA8K6hMw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/cnd.ac.th/photos/pcb.1415357772007764/1415357212007820/?__cft__%5b0%5d=AZVKDMjZEm4WavyLYaMHVvxvno-FwiDbDzisFFm7gx-vT1TFzYQNrCGeDQTXMJtEYOxYvO-QGQx1uIXJxehSSUXfPMC5sI_74R7jM-stxtYSQOravZ7AdAOjY5N4JojPQ8lv7N2ObROuCEaHzitea0vX6yW19U8PpBr68fcA8K6hMw&__tn__=*bH-R

