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สรุปผลการดาเนินงาน โครงการ “ทม.พล สานึกดี ไม่มีโกง”
เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
1.ชื่อผลงาน “ โครงการ ทม.พล สํานึกดี ไม่มีโกง” เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
2.แนวคิด/ที่มา
2.1 ที่มา : ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามมาตรา16 ให้เทศบาลเมือง เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และ พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา ๓๔ กําหนดให้การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมี
คุณภาพ คุณธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี มาตรา ๗๘ กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาบรรณ
ข้าราชการตามที่ส่วนราชการกําหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้ข้าราชการที่ดีมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
นโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ : ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๒ –๒๕๕๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่
๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
นโยบายผู้บริหาร
ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
จะส่งเสริมการพัฒนาการเมืองการ
บริหาร เพื่อให้เป็นสถาบันที่มีความมั่นคง และปรับปรุงการจัดระบบการบริหารให้สามารถอํานวยความสะดวก
ด้านการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความโปร่งใส
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย
จากงานวิจัยเรื่อง “การทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของมหาวิทยาลัยชิน
วัตร(SIU)ที่สภาพปัญหาการทุจริตใน อปท.ทั่วประเทศ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินการคลัง การใช้ช่องว่างของ
ระเบียบและกฏหมายในการทุจริต การขาดความรู้ความเข้าใจขาดคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐฯลฯ
เพื่อให้สอดรับกับนโยบายและให้องค์กรเกิดการพัฒนาให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประกอบกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและองค์กร เช่น การขาดความรู้
ความเข้าใจ ขาดคุณธรรม จริยธรรม ในหลักการบริหารท้องถิ่น ข้อกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ การปิดบังข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน การมาปฏิบัติงานสาย การกลับบ้านก่อนเวลาเลิกงาน การใช้เวลาราชการไปทําภารกิจ
ส่วนตัว การนินทาเพื่อนร่วมงาน การนอนเวลาปฏิบัติงาน การมาทํางานสาย การให้บริการประชาชนช้า การ
พูดจาในการให้บริการประชาชน ฯลฯ เป็นต้น จึงได้จัดทําโครงการ“ ทม.พล สํานึกดี ไม่ มีโกง” เพื่อปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในเขตเทศบาลมีคุณธรรม จริยธรรม และปลุกจิตสํานึก กระตุ้นการทํางาน สร้าง
วินัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กเยาวชนและประชาชนผู้มารับบริการ
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2.2 ความสอดคล้องนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาบริหารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองเมืองพล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
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กระบวนการดาเนินงาน
“โครงการ ทม.พล สานึกดี ไม่มีโกง” เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
1.จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน
-กาหนดวัตถุประสงค์
1.1เพื่อกระตุ้นการบริหารงานของเทศบาลเมืองเมืองพลให้มีความสุจริตและโปร่งใส
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1.2เพื่อสร้างจิตสํานึก ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างภูมิคุ้มกัน ให้แก่เด็กและเยาวชนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลในสังกัด
1.๓เพื่อกระตุ้นการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ให้มีความซื่อตรง สุจริต โปร่งใส
1.4เพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพลให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโปร่งใส
ให้ประชาชนพึ่งพาได้ พร้อมให้บริการประชาชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานขององค์กรต่าง ๆ
-กลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ รวมจํานวน 246 คน พนักงานจ้างเหมาจํานวน 172 คน เด็กและเยาวชนร่วมทํากิจกรรม จํานวน
2,540 คน ประชาชนจํานวน 280 คน เข้าร่วมโครงการ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
-ร้อยละ80 ของจํานวนข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างเหมา ที่เข้าร่วมโครงการ มีวินัย ใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่
- ร้อยละ 80 ของจํานวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ มีวินัย และจิตสํานึกที่ดี
ตัวชี้วัด
:
1.จํานวนบุคลากรที่ร่วมโครงการ
2.ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติหน้าที่
3.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ผลลัพธ์
: เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่าของเด็กและเยาวชน และบุคลากรขององค์กร ทํา
ให้มีวินัยในสังคมมากยิ่งขึ้น และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริการและอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มีคุณภาพรวดเร็ว
ผลกระทบ
เชิงบวก
: เทศบาลเมืองเมืองพลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารงานและ
บริการประชาชนด้วยความโปร่งใส สุจริต ซื่อตรง มีกลุ่มองค์กรต่างๆเข้าศึกษาดูงานและเกิดการแข่งขันทางด้าน
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งการเรียนรู้และถ่ายทอด
เชิงลบ : อาจเกิดความไม่พึงพอใจกับบุคคลที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่โปร่งใส
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2.ประชุมและเสนอรายละเอียด
Timeline : การดาเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการ “ทม.พล สานึกดี ไม่มีโกง”
“ทม.พล สานึกดี ไม่มีโกง”
คณะทํางานมีมติให้จัดทําโครงการ
และ กําหนดกิจกรรม 2 ลักษณะ
คือ การปลูกฝัง และกระตุ้น

ตุลาคม
ประชุม
คณะทางาน

1 ต.ค.

6

ต.ค. -กย.

-“ต้นไม้แห่งความดี” จัดทํา
รายงานบันทึกการทําความดีทุก
สัปดาห์
- “ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวก
กันน๊อค”

2

6

สานัก
ปลัดเทศบาล

3 ต.ค. -กย.

6

มี.ค.-ส.ค./ก.ย-ก.พ.

4

6

“ปณิธานความดี”จัดทําแบบ
บันทึกปณิธานความดีให้แต่ละ
ชุมชนบันทึก รายงาน 3สามเดือน
มอบรางวัลแห่งการทําความดี

กองสวัสดิการ
สังคม

6
6

กองคลัง

กองสาธารณสุข
และสิ่ งแวดล้อม

-กิจกรรม”โครงการโตไปไม่โกง”
ด้วยกิจกรรมการเข้าแถวรับบริการอาหาร
กลางวัน/การดื่มน้ํา/การเข้าแถวรับบริการ
อื่นๆ/การข้ามถนน/การทําการบ้านด้วย
ตัวเอง การเข้าห้องน้ําฯลฯ
-ประกวดการเขียนเรียงความและคํากลอน
“โครงการโตไปไม่โกง”

-“รู้ไว้...ไม่ทุจริต”
-“ตามรอยพ่อหลวง” รวบรวม
ข้อมูล เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์

7 ธ.ค.
เม.ย.

-การเก็บทรัพย์สินไว้อย่างปลอดภัยไม่ยัก
ย้ายถ่ายเท/ให้บริการตามลําดับ /ไม่กด
ราคา
-จําหน่ายตั๋วตามลําดับ(เข้าคิว)/ควบคุม
ราคาตั๋วค่าโดยสาร

กองการศึกษา
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
โรงเรี ยนเทศบาล

5 ต.ค. -กย.

ต.ค.-ธค.
-“กองคลัง ใสสะอาด พอเพียง
เพื่อพ่อ” จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ กระตุ้นจิตสํานึกการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส

กองวิชาการและ
แผนงาน

-ออกแบบและจัดทําเสื้อสีขาว“ทม.พลมิติใหม่
ใสสะอาด” และมีตราสัญลักษณ์“ช่อสะอาด ”
ให้ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ฯลฯสวมใส่
ทุกวันพุธ
-สปอตประชาสัมพันธ์ “สํานึกไทยไม่โกง”
และค่านิยม 12 ประการ ผ่านจอLED และ
เสียงตามสาย
-กระบวนการมีส่วนร่วมจัดทําแผนพัฒนาฯ
-จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลัก ประมวล
จริยธรรม ๙ ประการ

8

สถานีขนส่ง
สถานธนานุบาล

กองช่าง

9 ทุกวัน

-จัดตั้งกลุ่ม ทม.พล มิติใหม่ใสสะอาด
ภายใต้โปรแกรม Applications line
โดยใช้เครื่องมือสมาร์ทโฟน เพื่อการ
ส่งข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงาน
ระเบียบกฎหมายให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล
การจัดตั้งชมรมเทศบาลเมืองเมืองพลมิติใหม่...ใสสะอาด
เพื่อกํากับการดําเนินกิจกรรมหรือภารกิจขององค์กรด้วย
ความโปร่งใส
โครงการ ทม.พล สํานึกดี ไม่มีโกง
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3.แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ
๔.ศึกษาปัญหาภายในและภายนอกองค์กร/จัดทําผลสรุปปัญหาของ อปท. ที่ผ่านมา
๕.จัดประชุมคณะทํางาน/ทุกกอง/สํานัก แบ่งกิจกรรมการดําเนินงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่
เกี่ยวข้อง
-กิจกรรมการดาเนินงานตามโครงการ แบ่งเป็น
(1) การสร้างจิตสํานึก และการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ด้วยการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา กิจกรรม “โครงการโตไปไม่โกง”
- การเข้าแถวรับบริการอาหารกลางวัน/การดื่มน้ํา/การเข้าแถวรับบริการอื่นๆ
- การข้ามถนน การทําการบ้านด้วยตัวเอง การเข้าห้องน้ํา ฯลฯ
- ประกวด การเขียนเรียงความ และคํากลอน “โครงการโตไปไม่โกง”
(2) กระตุ้นหรือปลุกจิตสํานึก ของบุคลากรในองค์กร ด้วยการสร้างกิจกรรมกระตุ้น
สํานึกดีไม่มีโกง กิจกรรม ดังนี้
- ออกแบบและจัดทําเสื้อสีขาว“ทม.พลมิติใหม่ใสสะอาด” และมีตราสัญลักษณ์ “ช่อสะอาด ”
สําหรับข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมา สวมใส่ทุกวันพุธ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติงานด้วยจิตใจสะอาด และมีความ
ภาคภูมิใจในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ
-“ตามรอยพ่อหลวง” จัดทําและเผยแพร่พระราชดํารัส พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
- “รู้ไว้...ไม่ทุจริต” รวบรวมและเผยแพร่คําสั่งศาลที่เกี่ยวกับการทุจริต
-“ต้นไม้แห่งความดี” ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมา และประชาชนทั่วไปผู้มาติดต่อราชการ เขียน
ข้อความ บันทึกการทําความดีแต่ละวัน ลงกระดาษที่แขวนบนต้นไม้ และนําข้อความการบันทึกแต่ละสัปดาห์
จัดทํารายงานสรุปการบันทึกความดีของบุคลากรและมอบรางวัลแห่งการทําดีในแต่ละเดือน
-สปอตประชาสัมพันธ์ “สํานึกไทยไม่โกง”และ “ค่านิยม 12 ประการ” ผ่านจอ
LED ที่หอ
นาฬิกาอําเภอพล และเสียงตามสายในระบบไร้สายของเทศบาลเมืองเมืองพล
-การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยผ่านเวทีประชาคม
และประกาศใช้ พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
-จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ
สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- จัดตั้งกลุ่ม ทม.พล มิติใหม่ใสสะอาด ภายใต้โปรแกรม
Applications line โดยใช้เครื่องมือ
สมาร์ทโฟน เพื่อการส่งข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงาน ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ และระเบียบกฎหมายให้ทันสมัย
-การจัดตั้งชมรมเทศบาลเมืองเมืองพลมิติใหม่...ใสสะอาด
เพื่อ(1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอ
หรือแสดงความเห็น รวมถึงการเสริมสร้างทักษะ เพื่อนําไปสู่การพัฒนางาน
(2) เพื่อส่งเสริมความสามัคคี
ประสานความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก (3) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
เมืองเมืองพล องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประเทศชาติ สังคม สถาบันและสมาชิกผู้ประกอบกิจอันเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม(4)เพื่อส่งเสริมบริหารงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเน้น ความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิผ ล
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-“กองคลัง ใสสะอาด พอเพียง เพื่อพ่อ” จัดบอร์ดนิทรรศการ โดยอัญเชิญพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตและแนวทางการทํางานอย่างยั่งยืนในอนาคตตลอดจนร่วมปกป้อง
ผลประโยชน์ของบ้านเมือง และตื่นตัวที่จะคิดดี ทําดี ร่วมมือร่วมใจกันรวมพลังต่อต้านคอรัปชั่น
- การเก็บทรัพย์สินของลูกค้าไว้อย่างปลอดภัยไม่ยักย้ายถ่ายเท และให้บริการลูกค้าตามลําดับ
รับจํานําสินค้าด้วยราคายุติธรรม(ไม่กดราคา)
-การให้บริการจําหน่ายตั๋วตามลําดับ(เข้าคิว) และการควบคุมราคาตั๋วค่าโดยสารให้เท่าเทียมกัน
-“ปณิธานความดี” จัดทําแบบบันทึกปณิธานความดีโดยให้แต่ละชุมชมบันทึกและรวบรวม
รายงานทุกเดือน หรือทุกสามเดือน มอบรางวัลแห่งการทําความดีปีละ 1 - 2 ครั้ง
6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน
---------------------------------------------------------------------

โครงการ ทม.พล สํานึกดี ไม่มีโกง

เทศบาลเมืองเมืองพล

Page 7

ผลการดาเนินงานตามผลงาน
“โครงการ ทม.พล สานึกดี ไม่มีโกง” เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
1. กิจกรรมการสร้างจิตสานึก และการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา
กิจกรรม “โครงการโตไปไม่โกง” มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 2,541 คน และทําให้
การจัดระเบียบเรียบร้อยของสถานศึกษามีประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 80

การทําบุญใส่บาตรให้เป็นระเบียบ

ภาพกิจกรรมปลูกจิตสํานึกโตไปไม่โกง ของเด็กและ
เยาวชนในสถาบันการศึกษา

การรับประทานอาหารกลางวันที่เป็นระเบียบ

การทําบุญใส่บาตรให้เป็นระเบียบ
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กิจกรรมการเข้าแถวรับบริการอาหาร ตามโครงการอาหารกลางวัน

อบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
อันดีงามประจําสัปดาห์
ฝึกสวดมนต์และรับฟังการ
อบรมจากครูและวิทยากร

นักเรียนมีจิตสาธารณะ รักความพอเพียง กระทํา
อย่างรับผิดชอบ นักเรียนร่วมทอดผ้าป่าขยะรี
ไซเคิลให้กับโรงเรียน

นักเรียนที่ทําความดี และทําชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียน
ส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียน
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2.กระตุ้นหรือปลุกจิตสานึก ของบุคลากรในองค์กร ด้วยการสร้างกิจกรรมกระตุ้นสานึกดีไม่มีโกง
มี
ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และจ้างเหมา
จํานวน 418 คน และได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ จํานวนกิจกรรม ดังนี้
2.1
ออกแบบและจัดทาเสื้อสีขาว“ทม.พลมิติใหม่ใสสะอาด”และมีตราสัญลักษณ์“ช่อสะอาด”
สําหรับข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมา สวมใส่ทุกวันพุธ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติงานด้วยจิตใจสะอาด และมีความ
ภาคภูมิใจในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ มีผู้สวมใส่ จํานวน 100 คน
รายละเอียดสัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดี
สัญลักษณ์ “ช่อสะอาด” มีแนวคิดมาจากช่อดอกไม้ ซึ่งเป็นของขวัญที่นิยมมอบให้กันในวาระสําคัญ และครั้ง
นี้เป็นโอกาสที่จะร่วมมอบของขวัญอันยิ่งใหญ่แด่ผู้ตั้งมั่นและดํารงตนในความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการทําความ
ดีไม่โกง ไม่ทุจริตต่อตนเองต่อผู้อื่น ต่อชุมชน สังคม ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติโดย
ผ่าน สัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดี ซึ่งได้รวบรวมทุกล้านมือขาวใสสะอาดของคนบนแผ่นดินไทย ทั้งใน
และนอกราชอาณาจักร โดยไม่จํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใดๆ ทั้งสิ้น รวมเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน ผูก
ด้วยโบว์สีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทําดีทุกคนเข้าไว้ด้วยกัน
มือสีขาวสะอาดปรากฏรัศมีสีฟ้า กระจาย
ออกมาโดยรอบ หลากหลายขนาดและ
รูปแบบ ผูกมัดรวมเป็นช่อเดียวกันด้วย
โบว์สีธงชาติ แทนคนทั้งประเทศ ทุกเพศ
ทุกวัย เชื้อชาติ ศาสนา ที่ร่วมกัน ทําความ
ดีโดยเฉพาะในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
ผลลัพธ์ที่ได้คือ พลังพิเศษที่เปล่งออกมาสู่
คนรอบข้าง
คําว่า “ช่อสะอาด”
เขียนในรูปแบบลายมือแสดงให้เห็น
ถึงความมีชีวิตและอิสระ สื่อถึงความ
บริสุทธิ์ และจริงใจ
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2.2
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยผ่านเวที
ประชาคม และประกาศใช้ พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
เมืองพล จานวน 14 ชุมชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาประจาปี
เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล ในการจัดทาแผนพัฒนาประจาปี

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ในการจัดทา
แผนพัฒนาประจาปี

ประชุมจัดทางบประมาณประจาปี

โครงการ ทม.พล สํานึกดี ไม่มีโกง
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ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล ในการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ในการจัดทา
แผนการดาเนินงานประจาปี

ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการพัฒนา
ประจาปี เพื่อกาหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผน
และสรุ ปผลการดาเนินประจางบประมาณ

สารวจความคิดเห็นของประชาชนในการติดตาม
ประเมินผลแผนการพัฒนาประจาปี
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2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ
สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยการ 1) จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2)เวปไซด์ของ
หน่วยงาน

เผยแพร่ข้อมูลทางเวปไซต์ของเทศบาล

จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ประมวล
จริ ยธรรม ของข้าราชการ ข้าราชการ
การเมืองฝ่ ายบริ หาร ข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ ายสภาท้องถิ่น

โครงการ ทม.พล สํานึกดี ไม่มีโกง
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2.4 กิจกรรมเผยแพร่วิดีทัศน์
สปอตประชาสัมพันธ์ “สํานึกไทยไม่โกง”และ “ค่านิยม 12
ประการ” ผ่านจอLED ทีว่ งเวียนหอนาฬิกา และเสียงตามสายในระบบไร้สายของเทศบาลเมืองเมืองพล ทุกวัน

2.5กิจกรรม“ตามรอยพ่อหลวง” จัดทําและเผยแพร่พระราชดํารัส พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จัดทําแผ่นพับสําหรับเผยแพร่จํานวน 1,000 แผ่น และเผยแพร่
ให้กับหน่วยงานต่างๆ แลประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และรวมถึงผู้สนใจได้อ่านและศึกษา

2.6กิจกรรม“รู้ไว้...ไม่ทุจริต” รวบรวมและเผยแพร่คําสั่งศาลที่เกี่ยวกับการทุจริต จํานวน 5
เรื่อง และได้แจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และรวมถึงผู้สนใจได้ศึกษา

โครงการ ทม.พล สํานึกดี ไม่มีโกง
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2.7 กิจกรรม “ต้นไม้แห่งความดี” ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมา และประชาชนทั่วไปผู้มาติดต่อราชการ เขียน
ข้อความ บันทึกการทําความดีแต่ละวัน ลงกระดาษที่แขวนบนต้นไม้ และนําข้อความการบันทึกแต่ละสัปดาห์
จัดทํารายงานสรุปการบันทึกความดีของบุคลากรและมอบรางวัลแห่งการทําดีในแต่ละเดือน ตัวอย่างเช่น ใน
เดือนตุลาคม 2558 มีผู้บันทึกบรรยายถึงความดี ความสุจริต โปร่งใส ในการปฏิบัติงาน การดําเนินชีวิต จํานวน
64 ใบ โดยแยกเป็น ความดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน จํานวน 62 ใบ และความดีเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต
จํานวน 22 ใบ

“ต้นไม้แห่งความดี”

โครงการ ทม.พล สํานึกดี ไม่มีโกง
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2.8 จัดตั้งกลุ่ม ทม.พล มิติใหม่ใสสะอาด ภายใต้โปรแกรม Applications line โดยใช้
เครื่องมือสมาร์ทโฟน เพื่อการส่งข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงาน ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ และระเบียบกฎหมายให้
ทันสมัย มีข้าราชการ พนักงาน ของเทศบาลเข้าร่วมกลุ่ม จํานวน 24 คน ดังภาพตัวอย่าง การส่งข่าวสาร

2.9
การจัดตั้งชมรมเทศบาลเมืองเมืองพลมิติใหม่...ใสสะอาด เพื่อ(1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอหรือ
แสดงความเห็น รวมถึงการเสริมสร้างทักษะ เพื่อนําไปสู่การพัฒนางาน (2) เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ประสาน
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก (3) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองเมือง
พล องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประเทศชาติ สังคม สถาบันและสมาชิกผู้ประกอบกิจอันเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม(4)เพื่อส่งเสริมบริหารงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเน้น ความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิผ ล โดย จัดทําระเบียบข้อบังคับชมรม และ
ประกาศใช้ พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม และ แต่ละหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพลนําไป
ปฏิบัติแนวทางหรือแผนงานของแต่ละหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น การบริหารงานของกองวิชาการและแผนงาน
ทางานภายใต้วิสัยทัศน์ “ศูนย์รวมข่าวสาร ทีมงานสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว”
เพื่อให้เกิดการบริหารที่มีคุณธรรมและโปร่งใส ในหน่วยงาน โดยมี กิจกรรมดําเนินการของกองวิชาการฯดังนี้
- การประชุมบุคลากรในการปฏิบัติงานร่วมกันภายในกองฯทุกๆเดือน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และ
แก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ให้เกิดงานที่ต่อเนื่อง รวดเร็ว แก้ปัญหาได้
ทันท่วงที รวมถึงความใส่ใจเรื่องงานและเรื่องครอบครัวระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิด
การทํางานเป็นทีมและความเป็นหนึ่งเดียวในการทํางานร่วมกัน
- การแบ่งงานตามหน้าที่ และตามความสามารถของบุคลากร เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานในเรื่องเฉพาะ
และเรื่องภาพรวม
- การบังคับบัญชาสั่งการจากบนลงล่างเพื่อให้เกิดความรวดเร็วของงาน และการเสนองานเพื่อเกิด
ความสําเร็จของงานในหน้าที่และโปร่งใส จากล่างขึ้นบน
- การเบิกจ่ายวัสดุ และเครื่องมือการปฏิบัติงาน เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน ด้วยความโปร่งใส

โครงการ ทม.พล สํานึกดี ไม่มีโกง
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- การติดต่อสื่อสารประสานงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในผลสําเร็จของงาน โดยใช้เครื่องมือสมาร์ทโฟน
ภายใต้โปรแกรม Applications line “วิชาการวัยรุ่น” ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การทํางานร่วมกัน
การสั่งงาน การส่งข้อมูลข่าวสารการเมือง การปกครอง การบันเทิง ครอบครัว เพื่อน ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อสมาชิกกลุ่มทั้งเรื่องการทํางานและเรื่องครอบครัว เพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร การสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ในสมาชิกกลุ่ม การดูแล พึ่งพากันและกันในองค์กร

-

Applications line “วิชาการวัยรุ่น”

ประชุมคณะกรรมการติดตามการดําเนินของ
ชมรมเทศบาลเมืองเมืองพลมิติใหม่...ใสสะอาด
ทุก 3 เดือน
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2.10“กองคลัง ใสสะอาด พอเพียง เพื่อพ่อ” จัดบอร์ดนิทรรศการ โดยอัญเชิญพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตและแนวทางการทํางานอย่างยั่งยืนในอนาคตตลอดจนร่วม
ปกป้องผลประโยชน์ของบ้านเมือง และตื่นตัวที่จะคิดดี ทําดี ร่วมมือร่วมใจกันรวมพลังต่อต้านคอรัปชั่น
ตัวอย่างดังภาพ

โครงการ ทม.พล สํานึกดี ไม่มีโกง
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2.11 การเก็บทรัพย์สินของลูกค้าไว้อย่างปลอดภัยไม่ยักย้ายถ่ายเท และให้บริการลูกค้า
ตามลําดับ รับจํานําสินค้าด้วยราคายุติธรรม(ไม่กดราคา)

2.12 การให้บริการจําหน่ายตั๋วตามลําดับ(เข้าคิว) และการให้ควบคุมราคาตั๋วค่าโดยสารให้เท่า
เทียมกัน
2.13“ปณิธานความดี”จัดทําแบบบันทึกปณิธานความดีโดยให้แต่ละชุมชมบันทึกและ
รวบรวมรายงานทุกเดือน หรือทุกสามเดือน มอบรางวัลแห่งการ ทําความดีปีละ 1 - 2 ครั้ง โดยได้สรุปผลการ
บันทึก ปณิธานความดี ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล จํานวน 14 ชุมชน มีประชาชนให้ความร่วมมือบันทึก
ปณิธานความดี จํานวน 300 คน ดังนี้
ชื่อชุมชน
๑. ชุมชนหนองแวง ๑

๒. ชุมชนหนองแวง ๒
๓. ชุมชนหนองแวง ๓

๔. ชุมชนหนองแวง ๔
๕. ชุมชนเมืองใหม่

โครงการ ทม.พล สํานึกดี ไม่มีโกง

ปณิธานความดี
- จะเป็นชุมชนที่มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- จะเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง เป็นชุมชนที่ห่างไกลยาเสพ
ติด
- จะเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีกัน
- จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
- จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
- ลด ละ เลิก อบายมุขและสิ่งเสพติดในชุมชน
- จะรักษาศีล ๕ ทุกวันพระตลอดช่วงเข้าพรรษา
- รักษาความสะอาดโดยเก็บขยะให้ชุมชนและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการทําความดีตลอดไป
- จะเป็นชุมชนที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
- จะเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
- จะปฏิบัติตามแนวพระราชดําริตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- จะคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
- มีความรัก สามัคคี ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในชุมชนและ
ร่วมมือกับชุมชนอื่นในการพัฒนาบ้านเมือง
เทศบาลเมืองเมืองพล
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ชื่อชุมชน
๖. ชุมชนเมืองเก่า
๗. ชุมชนเมืองพล
๘. ชุมชนตลาดเก่า

๙. ชุมชนทุ่งรวงทอง
๑๐. ชุมชนพลประชาพัฒนา

ปณิธานความดี
- จะเป็นชุมชนที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
- จะเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นชุมชนที่ห่างไกลยาเสพติด
- ตั้งใจที่จะทําความดีและคุณประโยชน์ภายในชุมชนเพื่อให้
เกิดความรัก ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่องค์พระมหากษัตริย์
- ข้าพเจ้าในนามชุมชนตลาดเก่า จะทําความดี จะลด ละ เลิก
อบายมุกต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ พระบรม
วงศานุวงศ์ ทุกพระองค์
- จะเป็นชุมชนที่มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- จะเป็นชุมชนที่รู้รักสามัคคี
- มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
- กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
- รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
- มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น
- รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- คํานึกถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง
- การทําบุญบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
- ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีในชุมชน
- การช่วยลดภาวะโลกร้อน
- ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน

๑๑. ชุมชนพลประชานุกูล

- เป็นชุมชนที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
- จะยึดถือการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๑๒. ชุมชนพลประชากลางเมือง

- รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- จะยึดมั่นในความดี
- จะปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๓. ชุมชน บ.ข.ส.มิ่งเมือง

- จะดําเนินโครงการทําความสะอาดชุมชนและบริเวณวัด
เดือนละ ๑ ครั้ง

๑๔. ชุมชนศรีเมือง

- จะดํารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

โครงการ ทม.พล สํานึกดี ไม่มีโกง
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ภาพกิจกรรมที่ชุมชนทั้ง 14 ชุมชน
ดาเนินกิจกรรมการทาความดีตามปณิ ธาน

จัดซุม้ กิจกรรม การดาเนินกิจกรรม เผยแพร่

คณะกรรมการชุมชนตัวแทนลงเก็บข้อมูลการ
บันทึกปณิ ธานความดี แต่ละชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองเมืองพล

จัดนิทรรศการแต่ละชุมชนใน
การทาความดีตามปณิ ธานที่
บันทึกไว้

โครงการ ทม.พล สํานึกดี ไม่มีโกง
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