
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

เร่ือง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565  

************************* 

  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งท่ี 1/2563 
เมื่อวันท่ี 2 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 จึงขอให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งด าเนินการขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตท่ี ส้ินสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็น
ส้ินสุดปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย โดยใช้ 
โครงการ/ กิจกรรม/มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน แต่ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์  

  เพื่อประโยชน์ในการขับเคล่ือนแผนงานท่ีแสดงถึงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริต
ต่อสาธารณชน ป้องกันพฤติกรรมท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์สร้างกลไกลในการตรวจสอบการ บริการ และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลา ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช จึงด าเนินจัดท าและประกาศใช้ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ตาม
เอกสารท้ายประกาศนี้  

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน  
  

   ประกาศ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
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ค ำน ำ 
 
 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.
2562 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการก ากับดูแล องค์กรท่ีดี
และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียร์ศักด์ิแห่งการเป็นองค์กร
ภาครัฐ สร้างความเช่ือมั่น และศรัทธาให้กับประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป นั้น  

ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งท่ี 1/2553 เมื่อวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้มี
มติเห็นชอบให้ขยายเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3       
(พ.ศ. 2560 - 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการขับเคล่ือน
แผนงาน และให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคราชจึงได้ขยายกรอบระยะเวลาเป็นส้ินสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่อง ครอบคลุม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย โดยใช้โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564    
ในแต่ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์  

 

ท้ังนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคราชจะเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่งในการขับเคล่ือนเจตจ านงค์และนโยบายการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต เพื่อเป็นการก ากับดูแลองค์กรท่ีดีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคราชต่อไป 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
สารบัญ 

 
 

               หน้า 
 

ส่วนที่ 1   บทน า               ๑ - ๕ 
    องค์ประกอบ ประกอบด้วย               
     หลักการและเหตุผล                                                                  
     วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน                                                           
     เป้าหมาย   
     ประโยชน์ของการจัดท าแผน                                                             
                                                                                                          
ส่วนที่ 2   แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต                                            ๖ - ๑๐ 
    องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการ พ.ศ. 2565  
แยกตาม 4 มิติ 

 
ส่วนที่ 3   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ        ๑๑ - ๗๐ 
     มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต                                      ๑๑ - ๒๐ 
     มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต                                ๒๑ - ๔๒  
     มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน                  ๔๓ - ๕๕   
     มิติท่ี ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ                      ๕๖ - ๗๐  
            การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
      
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ 
บ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่ 
ในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

  
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ

กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี วัตถุประสงค์ 
ส าคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก 
ขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

 
             ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ                                

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 
            สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  
ดังนี ้

 ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม     
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งท่ีท าให้เกิดการทุจริต 

 ๒) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 



 - ๒ - 
 
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส ปัจจุบันเป็นท่ีทราบดีว่าการทุจริตในปัจจุบันมี

รูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตา
ของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไป
ตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ท่ีท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าท่ี
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดี แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเหน็แก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุ่นแรง

และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฎข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลในเชิงลบสอดคล้อง
กับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้
ประเมินการทุจริตคอร์รัป ชัน ท่ัวโลก ท่ี จัดโดยองค์กรเพื่ อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
Intemational - IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ท่ี 35-38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 
ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย
เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
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แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . 2546 ก า ร จั ด ต้ั ง อ ง ค์ ก ร ต า ม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ี
ลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีท าให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของส าคัญไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปช่ันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานท่ีไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าว
มาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรี และ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทย
ท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น รูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ท่ี 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร จัดการท่ีมีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/ 
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มาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจรติอย่างแท้จริง 
   
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

๑) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

๒) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง

ข้าราชการ ฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง 

ท่ีดี (Good Governance) 

๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (people’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงประโยชน์โดยมิชอบ 

๒) เครื่องมือ / มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 

๓) โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ ท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti - Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
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๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

(Good Governance)  มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี

มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า

การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ ๒ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่ 
บุคลากรทัง้ข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถ่ิน 

๑.๑.๑ โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

-  

  ๑.๑.๒ มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต 

-  

  ๑.๑.๓ (๑) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคราช 

-  

  ๑.๑.๓ (๒) มาตรการจัดท าคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

-  

 1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่ทุก
ภาคส่วนในท้องถ่ิน 

๑.๒.๑ โครงการ..-...   

  ๑.๒.๒ โครงการ...-...   

  ๑.๒.๓ โครงการ...-...   

 1.3การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

๑.๓.๑ โครงการชวนเด็กเข้าวัดฟังธรรม ๓๐,๐๐๐  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

  ๑.๓.๒ โครงการ...-...   

  ๑.๓.๓ โครงการ...-...   

 รวม จ านวน......5....โครงการ ๓๐,๐๐๐ บาท  
2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

๒.๑.๑ กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

-  

 2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

๒.๒.๑ มาตรการสร้างความโปรง่ใสใน
การบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ) 

-  

  ๒.๒.๒ (๑) กิจกรรมการพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ 

-  

  ๒.๒.๒ (๒) สร้างความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 

-  

  ๒.๒.๓ (๑) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการประชาชน
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

- ค่าใช้จ่าย
ในหมวด
ค่าวัสดุ/
ค่าใช้สอย 

  ๒.๒.๓ (๒)โครงการจ้างส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

๒๐,๐๐๐  

 2.3 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้าท่ี
ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมือง  
ที่ดี 

๒.๓.๑ กิจกรรมการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

-  

  ๒.๓.๒ โครงการ...   
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงานบุคคล ในการ
ด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ ์

๒.๔.๑ โครงการ... 
 

  

  ๒.๔.๒ กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

  

  ๒.๔.๓ โครงการ...   

 2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจง้
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

๒.๕.๑ มาตรการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

-  

  ๒.๕.๒ มาตรการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอสิระ 

-  

  ๒.๕.๓ มาตรการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคราชว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

-  

 รวม จ านวน...1๑..โครงการ ๒๐,๐๐๐ บาท  

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจ การปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้ทุกข้ันตอน 

๓.๑.๑ มาตรการปรับปรงุศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.ให้มีปะสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน 

-  

  ๓.๑.๒ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่ส าคัญและหลากหลาย 

-  

  ๓.๑.๓ มาตรการจัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของอบต.
โคราช 

-  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

 3.2การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

๓.๒.๑ โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ๒๐,๐๐๐  

  ๓.๒.๒ กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของ อบต.โคราช 

-  

  ๓.๒.๓ กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผูร้้องเรียนร้อง
ทุกข์ทราบ 

-  

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๓.๓.๑ มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.
โคราช 

-  

  ๓.๓.๒ มาตรการแต่งต้ังตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

-  

 รวม จ านวน..8...โครงการ ๒๐,๐๐๐ บาท  
4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามท่ีคณะกรรม 
การตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

๔.๑.๑ โครงการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 

-  

  ๔.๑.๒ กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

-  

 4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

๔.๒.๑ โครงการ...   

  ๔.๒.๒ กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

-  

  ๔.๒.๓ กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

-  



      - 10 - 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

 4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถ่ิน 

๔.๓.๑ กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

  

  ๔.๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาฯ ให้
มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

-  

 4.4 เปลี่ยนแปลงเป็น
เสริมพลังการมสี่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community)และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

๔.๔.๑ (๑) กิจกรรมการเผยแพร่
หลักการ แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับ
การต่อต้านการทุจริต 

-  

  ๔.๔.๑ (๒) มาตรการเฝ้าระวังคอรร์ัปชั่น
โดยภาคประชาชน 

-  

  ๔.๔.๒ กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต 

-  

 รวม จ านวน...๙...โครงการ       ๐   บาท  
รวมทั้งสิ้น จ านวน...๓๓....โครงการ ๗๐,๐๐๐บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑ - 

ส่วนที่  3   
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ         

                            
มิติที่ 1 โครงการที่ 1.1.1 

1.ชื่อโครงการ 
 โครงการ  “พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม” 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพนทุกวิกฤตของโลก
ท่ีมากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสงคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจท่ีได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตด
สินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อ
ประเทศชาติ  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่ งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารสวนต าบลโคราช จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสงกัดเพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีจิตสานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

3 วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ      
ด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
  3.2 เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชนแก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
  3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ขององค์การบริหารส่วนต าบลในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล  

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
โคราช 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 
 



- ๑๒ - 
6.  วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น ๒ แนวทางคือ 
  6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคราช บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
  6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานท่ี ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสงคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ท่ีชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงาน เจ้าหน้าท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 
  10.2 พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วมใน
การสร้างสงคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 
มิติที่ 1 โครงการที่  1.1.2  

1  ช่ือโครงการ 
 มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

2  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสงคมมติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมอจากฝ่ายการเมอง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่ งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564  

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นท่ีสามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคราชจึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลง
แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การ
ปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ า ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
  3.2 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ตลอดจนพนักงานท่ัวไป  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีน ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป  

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

6.  วิธีด าเนินการ 
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลกจิตสานึกด้านการต่อต้านการ

ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตส านึก 
  2. เผยแพร่ ประชาสมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสงกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และส่ือช่องทางต่างๆ   

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 



- ๑๔ - 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีน ามาเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕ - 
มิติที่ 1 โครงการที่  1.๑.๓ (๑) 
1  ช่ือโครงการ 

  กิจกรรม “ให้ความรู้เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารสว่น
ต าบล” 

2  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยสถานการณ์หรอารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวของจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสงผดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสนใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีละความรับผดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สวนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสยต่อ
ผลประโยชน์สวนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สนก็ได้ อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท  จ ากัด หรือการท่ีบุคคลผู้มีอ านาจท่ี
ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้สวนเสียได้รับสัมปทานหรอผลประโยชน์จากทางราชการโดย    
มิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์สวนตนและผลประโยชน์สวนรวม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมนคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ดังนั้น องค์การบริหารสวนต าบลโคราช  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้  ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบล เพื่อให้พนักงาน
ทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อน 
  3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธการท างานท่ีสุจริตโปรงใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 
  3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราชมีจิตส านึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 



- ๑๖ - 
6.  วิธีด าเนินการ 

จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ผลลัพธ์ 
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗ - 
มิติที่ 1 โครงการที่  1.๑.๓ (2) 
1  ช่ือโครงการ 

  มาตรการ “จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
สงเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมท้ังปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
  ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้ จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่ วยงานภาค รัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปี งบประมาณ  พ .ศ . 256 0 
ครอบคลุมประเด็นการประเมน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย 
  เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพื่อน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ให้เป็นกลไกส าคัญท่ีจะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าท่ีเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าท่ีในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลโคราชจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิด
ความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมท้ัง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐาน
การปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสงคมไทยให้เป็นสงคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลราชให้บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
  3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน  

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 
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6. วิธีด าเนินการ 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
  4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  5. แจกจ่ายให้บุคลากร  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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มิติที่ ๑ โครงการท่ี 1.3.1 

1. ช่ือโครงการ 
  โครงการ “ชวนเด็กเข้าวัดฟังธรรม” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลิน
ในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละท้ิงค าส่ังสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นส่ิงท่ีงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึง
ด าเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ท่ีจะท าให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตท่ี
เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการด าเนินชีวิตท่ีผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย 
หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งยาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็น
อนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนท่ีมีพลังอันส าคัญท่ีสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้
เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวก
เขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อ หรือสร้างปัญหา
ให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคล่ือนการ
พัฒนาประเทศชาติเพื่อความเจริญก้าวหนาและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป 
เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม 

 โครงการ “ชวนเด็กเข้าวัดฟังธรรม” เป็นโครงการท่ีชวยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและ
ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนท่ีดี ให้มี
ทักษะในการด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนท่ีน าธรรมะน าหลักค าสอนท่ีรับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมท่ีดี
งามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบ
อาชีพท่ีสุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตท่ีสมบูรณ์ท้ังคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิตและสุดท้ายการพัฒนา
ปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสอมปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง รู้วิธีการป้องกัน  รู้วิธีแก้ไข
ปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จ
เพื่อเกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
  3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
  3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
  3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและการมีส่วนร่วม 
  3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชนต าบลโคราช 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 
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6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
  6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
  6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
  6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ 
  6.5 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมช้ีแจง 
  6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมท้ังภาพถ่ายกิจกรรม 

6.7 ด าเนินการตามโครงการ 
  6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
  10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
  10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
  10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
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มิติที่ ๒ โครงการท่ี ๒.1  

1. ช่ือโครงการ 
  กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติ ภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากสวนกลางลงสู่ท้องถิ่น และเป็นกลไกหนึ่ง
ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และสงเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนร่วมในการตดสนใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี  ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น  

ท้ังนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีค าครหา ท่ีได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นมาเป็นเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนทองถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้ 
เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วย
ราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สงท่ีคนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือชองทางท่ีคนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลนอกทาง  
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จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนท างานใน
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคน
นอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สงเสริมให้องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปอง
กันการทจริตขององค์กรตนเองต่อไปใหค้รอบคลุมพื้นท่ี 
ท่ัวประเทศต่อไป   

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
  6.3 จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
   - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
   - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
   - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ ์
   - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
   - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มิติที่ ๒ โครงการท่ี ๒.๒.๑ 

1. ช่ือโครงการ 
  มาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือตามระเบียบ)” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นบุคลากรท่ีมีความส าคัญต่อ
องค์กร โดยการขับเคล่ือนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานท่ีเป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการท่ีเป็นธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  

ดังนั้น เพื่อเป็นการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
  3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
  3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 
คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเล่ือนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  

6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
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  6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 

6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
   - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
   - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
  10.2 ผลลัพธ ์
   - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่า 90% 
   - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
   - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได้ 
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มิติที่ ๒ โครงการท่ี ๒.๒.๒ (๑)  

1. ช่ือโครงการ 
  กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”    

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุ ดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี  2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
  3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
  3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
  3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
  3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผู้อ านวยการกองคลัง 
  4.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ  

6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 



- ๒๗ - 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
  10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
  10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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มิติที่ ๒ โครงการท่ี ๒.๒.๒ (๒) 
1. ช่ือโครงการ 

  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค์. 
 3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสด 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
  6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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มิติที่ ๒ โครงการท่ี ๒.๒.๓ (1) 
1. ช่ือโครงการ 

  กิจกรรม “การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกัน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดย
ด าเนินการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตใน
เรื่องท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการ
ด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบ
บริการท่ีเช่ือมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ท้ังในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการ
รับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน จัดสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการท่ีดีกับประชาชน เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
  นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทาง
เท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้าน
การส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการสงเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกนและบรรเทาสาธารณภัย , ด้านการส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการสงเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผกตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่
แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพื้นท่ี) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความ
โปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อ
เป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน     

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่

เลือกปฏิบัติ 
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รบความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ  

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 
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6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน , ด้านการสงเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการสงเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, 
ด้านการสงเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ต้ังแต่แหลงก าเนิด การจัดการน้ าเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี) 
  6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 

10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน   
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มิติที่ ๒ โครงการท่ี ๒.๒.๓ (2) 

1. ช่ือโครงการ 
  โครงการ “จ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลและในการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยค านึงถึงการมสวนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การ
จัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสารธารณะให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นท้ัง ๘ หมู่บ้าน ในพื้นท่ี ๗.๒ ตารางกิโลเมตร นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้
ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจท่ีให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สู งสุดแก่
ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การท่ี
จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมองท่ีดี ค านึงถึงการมีสวนร่วมของประชาชน การตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ อีกท้ังเพื่อ
เป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมี 
โครงการนี้ขึ้นมา    

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความ   
พึงพอใจ 
  3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
  3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรอนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 
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5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นท่ี
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
  6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบท่ี
ก าหนด 
  6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
  6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
  6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
  6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๒0,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 
1 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน    
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มิติที่ ๒ โครงการที่ ๒.๓.๑  

1. ชื่อโครงการ 
 กิจกรรม “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังส ารวจความคิดเห็นขอประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอด
คลองกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสด ประกอบกับในปีผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีม่ีการบริหารจัดการท่ีดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าต่อเนื่องทุกปีนั้น 
  เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องกาของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา เทศ
องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการ
บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
  3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.3 เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
  3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ส้ันลง 
  4.2 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลโคราช 
  4.3 ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนท่ัวไป 
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสงการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ประชมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ี
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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  6.3 ประกาศลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน 
ท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร้อมท้ังจัดท าแผนภูมแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ  

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
  10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและท าให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น  
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มิติที่ ๒ โครงการที่ ๒.๔.๒  

1. ชื่อโครงการ 
 กิจกรรม “เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในปัจจุบันสงคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรท่ีให้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ี เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ต้ังใจ ร่วม
เป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
  ส านักงานปลัด จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อน าผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
ระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทก
ปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่น
ในชุมชน  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีให้การสนับสนุนการดาเนินการกิจกรรมดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
  3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ท่ีได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สาธารณชนต่อไป 
  3.3 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีต าบลโคราช 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
  6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

 6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
    - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
    - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
    - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 

6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
  6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 



- ๓๖ - 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบรหิารส่วนต าบลโคราช 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๗ - 
มิติที่ ๒ โครงการที่ ๒.๕.๑  
1. ช่ือโครงการ 
 มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสงของต่างๆ ท่ี
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสงท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผดชอบและการมีสวนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้ บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิงส าคัญ ท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการตอต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคราชจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมอืงท่ีดีขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีจะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
  3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นท่ี
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
  6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 



- ๓๘ - 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๙ - 
มิติที่ ๒ โครงการที่ ๒.๕.๒  

1. ชื่อโครงการ 
 มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 
  กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ท้ังส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีส าคัญ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช จึงได้จัดท ามาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลxxxจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ
เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

6. วิธีด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 

- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบั ติราชการประจ าปี หรือ

คณะท างาน LPA จังหวัด- การรบการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 



- ๔๐ - 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราชให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราชจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๑ - 
มิติที่ ๒ โครงการที่ ๒.๕.๓  
1. ช่ือโครงการ 
 มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราชว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 สืบเนื่องจากค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกสวนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง   
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช ว่าปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหนาท่ีโดยมิชอบขึ้น ทังนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบ ชองทางการร้องเรียนแนว
ทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบของ 
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าท่ีกระท าการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจท่ีตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากร

ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บคุลากรทางการ
ศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
  6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ 
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  6.3 ก าหนดชองทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
  6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปช่ันท่ีน ามาเผยแพร่ 
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มิติที่ ๓ โครงการที่ ๓.๑.๑ 

1. ช่ือโครงการ 
 กิจกรรม “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราชให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ท่ีท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลโคราชจึง
ได้ให้มีสถานท่ีส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคราช ให้บริการ ณ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช โดยมีงานนโยบายและ
แผน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้
สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความ
เป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง  
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโคราช  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 แห่ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 

  6.2 มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 

  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการท่ีก าหนด 

  6.4 มีการจัดประชมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

  6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

  6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
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  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 
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มิติที่ ๓ โครงการที่ ๓.๑.๒ 
1. ช่ือโครงการ 
 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและหลากหลาย”    

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและเข้าถึงง่าย 
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลาย 
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพื้นท่ี ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับการเผยแพร่ 
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มิติที่ ๓ โครงการที่ ๓.๑.๓ 

1. ชื่อโครงการ 
 มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลท่ี
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสอสงคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์  วิทยุ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีและเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
  3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
  3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

6.  วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  

- บอร์ดหน้าท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช ร้านค้าชุมชนตาหมู่บา้น 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจ าและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านส่ือมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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มิติที่ ๓ โครงการที่ ๓.๒.๑ 

1. ชื่อโครงการ 
 โครงการ “อบต.เคล่ือนท่ี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ

บริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก 
จึงได้จัดท าโครงการ อบต.เคล่ือนท่ี เพื่อส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ี อาจ
ด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่า
บริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยท่ีสุด 
ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ตองเดินทางมารับบริการ ณ ท่ีท าการองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น 
  3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดอดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 น าบริการในหน้าท่ีของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ออกไปให้บริการแก่ประชาชน
หมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ังหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนา
ชุมชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 

  2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีท่ีจะน าไปให้บริการแก่
ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคราชท้ังหมด 
  4. ก าหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี (ร่วมกับกองสวัสดิการสงคมในการ
ประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
  5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
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  6. วิธีด าเนินการ 
    1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
    2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
    3. ประสานงานกับทกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีท่ีจะน าไปให้บริการ
แก่ประชาชนท้ัง ๘ หมู่บ้าน 
    4. ก าหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี  
    5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
    6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์
เคล่ือนท่ี 
    7. น ากิจกรรมงานในหน้าท่ีออกบริการประชาชน 
    8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๒๐,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชมชนท่ีอยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการท่ี
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมท้ังได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราชอย่างท่ัวถึง 
  10.2 ประชาชนทุกชมชนท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น
โดยมีเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราชร่วมรับฟังท้ังในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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มิติที่ ๓ โครงการที่ ๓.๒.๒ 

1. ชื่อโครงการ 
 กิจกรรม “การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ

บริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลโคราชจึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

 3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดอดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
โคราช 
  3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5.  วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาส่ังการเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
  5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางร้อง

ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี ้
  6.1 ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 
  6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0๔๔- ๐๐๒ ๓๓๑ ทางโทรสารหมายเลข 0๔๔ - ๐๐๒ ๓๓๑ 
  6.3 ทางเว็บไซต์ www.koratsao.go.th 

 6.4 ทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๗๐ 
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๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รวมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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มิติที่ ๓ โครงการที่ ๓.๒.๓ 

1. ชื่อโครงการ 
 กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นส่ิงส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กล่ันกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ 
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และสงเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

6. วิธีด าเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไมเ่กิน 15 วันท าการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 



- ๕๔ - 
มิติที่ ๓ โครงการที่ ๓.๓.๑ 

1. ชื่อโครงการ 
 มาตรการ “แต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช โดยงานนโยบายและแผนจึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคราชขึ้น  

3.  วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราชและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มี

ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
แผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลโคราชให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมต าบลและ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคราชก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

5.  พื้นท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

6.  วิธีด าเนินการ 

จัดประชาคมต าบล เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมต าบล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราชมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคราช เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
และร่างแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลโคราชเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคราช 
 



- ๕๕ - 
มิติที่ ๓ โครงการที่ ๓.๓.๒ 

1. ชื่อโครงการ 
 มาตรการ “แต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคราชได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้าน

การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

3.  วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีสวนร่วมกับองค์การบริหารส่วน

ต าบลโคราช อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราชได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีสวนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าท่ีอย่างถูกต้อง  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง ๘ หมู่บ้าน 

๕.  วิธีด าเนินการ 
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล

โคราชอย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราชได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสงคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีสวนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลในหลายๆ 
ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีสวนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิด
ซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจ
การจ้าง ฯลฯ 
  5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้
ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคราช 
  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 



- ๕๖ - 
มิติที่ ๔ โครงการที่ ๔.๑.๑ 

1. ชื่อโครงการ 
 โครงการ “จัดท ารายงานการควบคุมภายใน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ 
  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช
จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี  

3.  วัตถุประสงค์ 
๓.1 เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 
๓.๒ เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ

ตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
  3.๓ เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

5.  พื้นท่ีด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

6.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  ๖.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
  ๖.๓ ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  ๖.๔ คณะกรรมการตดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมนิองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
  ๖.๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 
 



- ๕๗ - 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสงสุด 
  ๑๐.๒ ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน 
  ๑๐.๓ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๘ - 
มิติที่ ๔ โครงการที่ ๔.๑.๒ 

1. ชื่อโครงการ 
 กิจกรรม “ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ 
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ังการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยสวนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ ท่ีทางราชการก าหนดไว้ ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่ นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นชองทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าท่ี
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสยงการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
  องค์การบริหารสวนต าบลโคราชพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราชขึ้น  

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป

อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเส่ียงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
  3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเชอถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสยงของหน่วยงานให้อ ยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
 



- ๕๙ - 
5.  วิธดี าเนินการ 
 5.1 แต่งต้ังคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

5.2 ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลF8
โคราชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และผู้บริหารทราบ 

๖. สถานที่ ระยะเวลาด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช   

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๙.๒ การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
  ๙.๓ มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 

๙.๔ การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
๙.๕ เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตามก าหนดเวลา 
  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
  10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
  10.4 มีการจัดการความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
  10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๐ - 
มิติที่ ๔ โครงการที่ ๔.๒.๒ 

1. ช่ือโครงการ 
 กิจกรรม “รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสงการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสดถูกต้องท้ังระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน  ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการท างานมีกระบวนการ
ท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง             
มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

6.  วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อใหป้ระชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันส้ินปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพื่อน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 
 



- ๖๑ - 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๒ - 
มิติที่ ๔ โครงการที่ ๔.๒.๓ 
1. ช่ือโครงการ 
 กิจกรรม “การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราชเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมี สวนร่วมตาม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลโคราชจึงได้ด าเนินการสงเสริมการมีสวนร่วม
ของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชมชน เพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านชองทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีสวนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิด
จากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปล่ียนสู่การบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีสวนร่วม
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็น
ส าคัญ  

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีสวนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโคราช 
  3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราชให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
  6.2 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งต้ังให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลโคราชให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง  



- ๖๓ - 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๔ - 
มิติที่ ๔ โครงการที่ ๔.๓.๑ 

1. ช่ือโครงการ 
 กิจกรรม “การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
การสงเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย

องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้งฝายข้าราชการองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น บุคลากรเหลานี้มีบทบาท
และต้องท าหน้าท่ีของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสนใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝายบริหาร และท่ีส าคัญสงเสริมการมีสวนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมี
สวนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีสวนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ เพื่อเป็นการสงเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน  

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการ
มีส่วนร่วมในการท างาน 
  3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช  จ านวน ๑๖ คน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ  

6.2 สมาชกสภาองค์การบริหารสวนต าบลท่ีได้รับการแต่งต้ัง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีน าข้อมูลแจ้งในท่ี
ประชมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนท่ีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 



- ๖๕ - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานกิจการสภา  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิด
ทัศนคติท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๖ - 
มิติที่ ๔ โครงการที่ ๔.๓.๒ 
1. ช่ือโครงการ 
 กิจกรรม “ส่งเสริมสมาชิกให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

การส่งเสริมสมาชกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญท่ีส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มท่ีในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลกาด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศ
การท างานแบบมีสวนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กบองค์กร สามารถน าไปสู่ความ
โปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราชจึงได้ด าเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบกาปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้ สมาชกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้
การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

  3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
  3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าท่ีของตนเองมากขึ้น  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช จ านวน  ๑๖  คน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

6.  วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 

  6.2 แต่งต้ังสมาชกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เชน การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
  6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานกิจการสภา  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 
 



- ๖๗ - 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๘ - 
มิติที่ ๔ โครงการที่ ๔.๔.๑ (๑) 

1. ชื่อโครงการ 
 กิจกรรม “การเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556-2560) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปล่ียนฐานความคิดของคนในทุก
ภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  มีเป้าหมายท่ีมุ่งประสงค์ให้เจ้าหน้าท่ีในองค์กรมีความซื่อสัตย์  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มข้ึน ตระหนักถึงภัยการทุจริต
ของทุกภาคส่วนเพิ่มขึ้น  รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าท่ีเพื่อลด  ความเส่ียงในการท าทุจริต 
 ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานในพื้นท่ีสามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคราชจึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556-2560) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ข้าราชการฝ่ายประจ า  พนักงานท่ัวไป  ตลอดจนผู้น าชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
 3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการฝ่ายประจ า  ลูกจ้างประจ า  พนักงานท่ัวไป  ตลอดจนผู้น าชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไป 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีน ามาเผยแพร่  มากกว่า 5  เรื่องขึ้นไป 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

6.  วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนท่ี 1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก  ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต  อาทิ  กฎหมาย  ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 ส่ือ ประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
 ขั้นตอนท่ี 2 จัดนิทรรศการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปช่ันท่ีน ามาเผยแพร่ 



- ๖๙ - 
มิติที่ ๔ โครงการที ่๔.๔.๑ (๒) 

1. ชื่อโครงการ 
 มาตรการ “เฝ้าระวังคอร์รัปช่ันโดยภาคประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

คอร์รัปช่ัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์สวนตัวหรอผลประโยชน์
ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของสวนรวม 
หากใช้ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์สวนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท า
คอร์รัปช่ันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาล
ของหน่วยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  

3. วัตถุประสงค์ 
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปช่ัน 

  6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปช่ันและสามารถตรวจสอบการ

คอร์รัปช่ันได้ 
  10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ันใน
ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 



- ๗๐ - 
มิติที่ ๔ โครงการที่ ๔.๔.๒  
1. ชื่อโครงการ 
 กิจกรรม “การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นท่ีทุก

ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีสวนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคล่ือนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคสวนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 

  3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตต าบลโคราช 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

6.  วิธีด าเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 

  6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์ 
  6.3 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
  6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
  6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ 
  6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณหมวดค่าวัสดุ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
  10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 


