
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
ประจ าปี พ.ศ.2564 

เทศบาลต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

 



แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ประจ าปี พ.ศ.2564 

เทศบาลต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
รายการ 

“ปัญหาทีอ่ยากแก้” และ 
“ความดีที่อยากท า” 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
(ใคร/จ านวน

เท่าไร) 

วันที/่ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ/ 
แหล่ง

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ/บุคคลหรือ 
หน่วยงาน/กลุ่ม/ฝ่าย 

ด้านบุคลากร 
1. สมาชิกในองค์กรไม่เกี่ยวข้อง
กับ 
อบายมุขต่างๆ 

กิจกรรม ลด ละ เลิก
อบายมุข สู่องค์กรใสสะอาด 

เพ่ือให้สมาชิกในองค์กรได้
ตระหนักถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี
ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข 

คณะผู้บริหาร/ 
สมาชิกสภา/ 
พนักงานเทศบาล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

30,000 กองสาธารณสุข/สสส. 

2. สมาชิกในองค์กรไม่มีความ    
ขัดแย่ง ทะเลาะวิวาทในองค์กร 

มาตรการเสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝัง
ทัศนคติที่ดี  วัฒนธรรมที่ดี 

เพ่ือให้สมาชิกในองค์กรไม่มีความ
ขัดแย่ง ทะเลาะวิวาท    ใน
องค์กร มีความสามัคคี ท างาน
เป็นทีม 

คณะผู้บริหาร/ 
สมาชิกสภา/ 
พนักงานเทศบาล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

- ทุกหน่วยงานในเทศบาล
ต าบลเทพาลัย 

3. สมาชิกในองค์กรตระหนักใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

โครงการอบรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ืออบรมคุณธรรม จริยธรรม   
แก่คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/
พนักงานเทศบาล 

คณะผู้บริหาร/ 
สมาชิกสภา/ 
พนักงานเทศบาล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

20,000 กองการศึกษา 

4. สมาชิกในองค์กรมีความ
เสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ
อย่างจริงจังเพ่ือองค์กร 

กิจกรรมให้บริการประชาชน
นอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้
ประชาชนนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ 

คณะผู้บริหาร/ 
สมาชิกสภา/ 
พนักงานเทศบาล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

- กองสาธารณสุข/งาน
ป้องกันฯ/งานทะเบียน 

5. สมาชิกในองค์กรเข้าร่วม
กิจกรรม จิตอาสา สาธารณะ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

กิจกรรมจิตอาสา เราท า
ความดีด้วยหัวใจ 

องค์กรเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา 
สาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม  
ทุกกิจกรรม 

คณะผู้บริหาร/ 
สมาชิกสภา/ 
พนักงานเทศบาล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

- ทุกหน่วยงานในเทศบาล
ต าบลเทพาลัย 

6. สมาชิกในองค์กรปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยขององค์กร 

มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือให้สมาชิกในองค์กรปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัยขององค์กร ตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

คณะผู้บริหาร/ 
สมาชิกสภา/ 
พนักงานเทศบาล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

10,000 ส านักปลัด 

 



รายการ 
“ปัญหาทีอ่ยากแก้” และ 

“ความดีที่อยากท า” 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
(ใคร/จ านวน

เท่าไร) 

วันที/่ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ/ 
แหล่ง

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ/บุคคลหรือ 
หน่วยงาน/กลุ่ม/ฝ่าย 

7. สมาชิกในองค์ยึดมั่นใน 
หลักธรรมทางศาสนา หลักธรร
มาภิบาลและน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

โครงการส่งเสริมเยาวชน
และประชาชนทั่วไปให้
ปฏิบัติธรรม 

เพ่ือให้สมาชิกในองค์กรยึดมั่นใน
หลักธรรมทางศาสนา หลักธรร
มาภิบาล และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

คณะผู้บริหาร/ 
สมาชิกสภา/ 
พนักงานเทศบาล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

30,000 กองการศึกษา 

8. สมาชิกในองค์กรมีอัธยาศัยดี 
มีน้ าใจไมตรี 

กิจกรรมเทศบาลยิ้ม ตาม
มาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรม 

เพ่ือให้สมาชิกในองค์กรมีอัธยาศัย
ดี มีน้ าใจไมตรี ต่อประชาชนผู้มา
รับบริการ 

คณะผู้บริหาร/ 
สมาชิกสภา/ 
พนักงานเทศบาล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

- ทุกหน่วยงานในเทศบาล
ต าบลเทพาลัย 

9. สมาชิกในองค์กรมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

โครงการปกป้องสถาบันของ
ชาติ 

เพ่ือให้สมาชิกในองค์กรมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

คณะผู้บริหาร/ 
สมาชิกสภา/ 
พนักงานเทศบาล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

20,000 ทุกหน่วยงานในเทศบาล
ต าบลเทพาลัย 

10. สมาชิกในองค์กรแต่งกาย
เรียบร้อย เครื่องแบบถูก
ระเบียบ 

กิจกรรมรณรงค์แต่งกายดี
ศรีเชียงใหม่ 

เพ่ือให้สมาชิกในองค์กรแต่งกาย
เรียบร้อย เครื่องแบบถูกระเบียบ 

คณะผู้บริหาร/ 
สมาชิกสภา/ 
พนักงานเทศบาล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

- ทุกหน่วยงานในเทศบาล
ต าบลเทพาลัย 

11. สมาชิกในองค์กรมีความรู้ 
ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.
2540 

โครงการอบรมให้ความรู้
ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ.2540 

เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่สมาชิกใน
องค์กร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ.2540 

คณะผู้บริหาร/ 
สมาชิกสภา/ 
พนักงานเทศบาล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

10,000 ส านักปลัด 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. องค์กรมีปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น 

โครงการอบรมป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร/สมาชิก
สภา/พนักงาน
เทศบาล จ านวน 
66 คน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

10,000 ส านักปลัด 

2. องค์กรมีปัญหาเรื่องการ
ร้องเรียน 

โครงการประเมินผลความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บริหาร 

ประชาชนในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

15,000 ส านักปลัด 

 



รายการ 
“ปัญหาทีอ่ยากแก้” และ 

“ความดีที่อยากท า” 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
(ใคร/จ านวนเท่าไร) 

วันที/่ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ/ 
แหล่ง

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ/บุคคลหรือ 
หน่วยงาน/กลุ่ม/ฝ่าย 

3. องค์กรมีการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 

กิจกรรมส านักงานสีเขียว เพ่ือให้สมาชิกในองค์กรตระหนัก
ถึงการใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 

ผู้บริหาร/สมาชิก
สภา/พนักงาน
เทศบาล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

- ทุกหน่วยงานในเทศบาล
ต าบลเทพาลัย 

4. องค์กรมีการจัดมุมน าเสนอ
และให้บริการองค์ความรู้เรื่อง
องค์กรคุณธรรม รวมถึงจุด
รับรองผู้มาติดต่อขอรับบริการ 

โครงการศูนย์ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

เพ่ือจัดให้มีสถานที่ส าหรับมุม
น าเสนอและให้บริการองค์
ความรู้เรื่ององค์กรคุณธรรม 
รวมถึงจุดรับรองผู้มาติดต่อขอรับ
บริการ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
เทพาลัยและ
ประชาชนทั่วไป 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

10,000 งานประชาสัมพันธ์ 
ส านักปลัด 

5. องค์กรมีการจัดท ามาตรการ
ประหยัดพลังงานขององค์กร
อย่างชัดเจน 

มาตรการจิตอาสารักษ์โลก เพ่ือให้สมาชิกในองค์กรปฏิบัติ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ขององค์กร 

ผู้บริหาร/สมาชิก
สภา/พนักงาน
เทศบาล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

- กองสาธารณสุข 

6. องค์กรมีการจัดกิจกรรม    
5 ส อย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมองค์กร 5 ส เพ่ือสร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในส านักงาน 

ผู้บริหาร/สมาชิก
สภา/พนักงาน
เทศบาล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

- ทุกหน่วยงานในเทศบาล
ต าบลเทพาลัย 

7.องค์กรมีการจัดสวัสดิการให้
สมาชิกในองค์กร 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศพร้อม
ติดตั้งในส านักงานเทศบาล 

เพ่ือติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
พร้อมติดตั้งในส านักงานเทศบาล 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล/พนักงาน
เทศบาล/พนักงานจ้าง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

- ส านักปลัด 

8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) โครงการเพิ่มศักยภาพคระ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
ผู้น าชุมชนและประชาชน 

เพื่ออบรมและศึกษาดูงานหน่วยงานที่
ประสบความส าเร็จในการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
ผู้น าชุมชนและประชาชน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

300,000 ส านักปลัด 

9. องค์กรมีการเผยแพร่
กิจกรรมและผลงาน 

โครงการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมละรายงานปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
ผู้น าชุมชนและประชาชน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

10,000 ส านักปลัด 
 
 
 
 



รายการ 
“ปัญหาทีอ่ยากแก้” และ 

“ความดีที่อยากท า” 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
(ใคร/จ านวนเท่าไร) 

วันที่/ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ/บุคคลหรือ 
หน่วยงาน/กลุ่ม/ฝ่าย 

ด้านการส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่าย 
1. องค์กรมีการจัดองค์ความรู้
และแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กร
อ่ืนๆได้ 

โครงการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือปรับปรุงพื้นท่ีศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนทั่วไป ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

500,000 กองช่าง 

2. องค์กรมีการเชื่อมโยงหรือ
ขยายความร่วมมือกับองค์กร
อ่ืน/องค์กรภายนอก 

โครงการก่อสร้างสารหลัก
เมือง 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 
วิถีชีวิต อัตลักษณ์ ของอ าเภอคง 

ประชาชนทั่วไป ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

3,000,000 กองช่างและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

3. อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ข่วงวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 
วิถีชีวิต อัตลักษณ์ ของอ าเภอคง 

ประชาชนทั่วไป ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

3,000,000 กองช่างและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ด้านสภาพแวดล้อม 
1. องค์กรมีการจัดสถานที่ไว้
บริการผู้รับบริการอย่างเป็น
ระเบียบ 

โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน 

เพ่ือปรับปรุงอาคารส านักงาน 
จัดสถานที่บริการอย่างเป็น
ระเบียบ 

ประชาชนผู้มารับ
บริการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

100,000 กองช่าง 

2. องค์กรมีความสะอาด ร่มรื่น 
เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณส านักงานและ
สถานที่ทีเ่หมาะสมอื่นๆใน
เขตเทศบาลต าบลเทพาลัย 

เพ่ือปลูกดอกไม้ต้นไม้บริเวณรอบ
ส านักงานและสถานที่ที่
เหมาะสมอื่นๆในเขตเทศบาล
ต าบล 
เทพาลัย 

อาคารส านักงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

- ส านักปลัด 

3. องค์กรมีการคัดแยกขยะ
เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน 

กิจกรรมขัดแยกขยะภายใน
ส านักงาน 

ส่งเสริมให้องค์กรและประชาชน
คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและ
เปลี่ยนขยะเป็นของมีค่า 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง ผู้น า
ชุมชนและประชาชน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

- กองสาธารณสุข 

4. องค์กรมีป้ายหรือสื่อส่งเสริม
และพัฒนาคุณธรรมในองค์กร 

โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ 

เพ่ือจัดท าป้ายหรือสื่อส่งเสริม
และพัฒนาคุณธรรมในองค์กร 

ป้ายหรือสื่อส่งเสริม
และพัฒนาคุณธรรม
ในองค์กร 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

10,000 ส านักปลัด 



รายการ 
“ปัญหาทีอ่ยากแก้” และ 

“ความดีที่อยากท า” 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
(ใคร/จ านวนเท่าไร) 

วันที่/ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ/บุคคลหรือ 
หน่วยงาน/กลุ่ม/ฝ่าย 

5. องค์กรมีมุมบริการ/มุม
สันทนาการส าหรับสมาชิกใน
องค์กรและผู้มารับบริการ 

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ เทศบาล
ต าบลเทพาลัย 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารให้มีมุมบริการ/มุม
สันทนาการส าหรับสมาชิกใน
องค์กรและผู้มารับบริการ 

สมาชิกในองค์กรและ
ประชาชนผู้มารับ
บริการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

- ส านักปลัด 

6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 
 
 

      

 

หมายเหตุ : รายการ “ปัญหาทีอ่ยากแก้ไข ความดีทีอ่ยากท า” เป็นต าอย่างเบื้องต้น ทั้งนี้ องค์กรสามารถระบุรายการเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามข้อเท็จจริงขององค์กร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


