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ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

มิติที่ 1  
การสร้าง

วัฒนธรรมสจุริต 

มิติที่ 2  
การบริหารราชการ
ด้วยความโปร่งใส 

มิติที่ 3  
การส่งเสรมิบทบาทและการ

มีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

มิติที่ 4  
การยกระดับกลไกการ

ตรวจสอบด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 





ค ำน ำ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 –2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินง านของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประช าชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการท าง านของหน่วยงาน
มากยิ่งขึ้น  

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 –2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ช าติ 
20 ปี  (พ .ศ . 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชา ติ  (พ .ศ . 2561 –2580) ประเด็นที่  (21)  
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยน าหลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบ
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินง านของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  
  ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดท าแผน  
  ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการใน 
5 ป ี(พ.ศ. 2566 - 2570)  แยกตาม 4 มิต ิรวมทั้งสิ้นจ านวน 42 โครงการ ดังนี้  
  มิติที ่1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จ านวน 14 โครงการ  
  มิติที ่2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จ านวน 12 โครงการ 
  มิติที ่3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประช าชน จ านวน 9 โครงการ  
  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินง านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 7 โครงการ  
  ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ  

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 –2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอบัวโคก  
จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะ
น าไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 –2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ”  

 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

กันยายน 2565 



สำรบัญ 
 

        หน้ำ 
ค ำน ำ 
ส่วนที่ 1  บทน ำ 
   1. การประเมินความสี่ยงการทุจริตในองค์กร    1 - 2 
   2. หลักการและเหตุผล       2 - 3 
   3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน     3 
   4. เป้าหมาย        4 
   5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน      4 
 
ส่วนที่ 2  แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
   (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก 
   โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการ   
   แยกตาม 4 มิติ 
  มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต     5 - 6 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส   7 - 8 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 9 - 10 
  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบด าเนินงานของ  11 
                    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ส่วนที่ 3  รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ 
   มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต      12 - 39 
   มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส    40 - 63 
   มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  64 - 80 
   มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบด าเนินงานของ   81 - 95 
            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

 

1 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 

ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 การบริหารงานของ
หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  

 

1. ผู้บริหารด าเนินการตาม
นโยบายของตนเอง แทรกแซง
การปฏิบัติง านของเจ้าหน้าท่ี 
ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  
2. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิบัติตามนโยบายของ
ผู้บริหาร โดยไมม่ีกฎระเบยีบ
รองรับ  

3. บุคล ากรของหน่วยงาน
ไม่ให้ความส าคญักับการ
ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมา
ท าท่ีท างาน ขาดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบตัิงาน  

ปานกลาง 1. โครงการส่งเสรมิการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกัน
การทุจริต  
2. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ใน
การน าหลักคณุธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารด้วยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและ
ความโปร่งใส  
3. มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส  
4. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ส าหรับบคุล ากรของ
หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  
5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบตัิงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
6. โครงการเสริมสรา้งค่ านิยม
ต่อต้านการทุจริต  
7. มาตรการประเมินความคุ้มค่าใน
ก ารบริหารง านของหน่วยงาน  
 

2 การบริหารงานบุคคล  การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน 
เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และ
การมอบหมายงาน ไม่เป็น
ธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมี
การเรยีกรับเงินเพื่อให้ได้รับ
การแต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่ง  

ปานกลาง 1. มาตรการเปิดเผยข้อมลูการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แก่สาธารณะ  
2. มาตรการสรา้งความโปร่งใสใน
ก ารบริหารงานบุคคล  
3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4. มาตรการน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น 
เลื่อนเงนิเดือน ของบุคลากร  
 



 

 

2 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

3 การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้าง ก ารบรหิารพสัด ุ
และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ  

1. การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจา้ง 
การจัดหาพสัด ุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง หรือไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค ์หรือ
ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับ
ราชการ  
2. น าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน  

ปานกลาง 1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี 
2. กิจกรรมวิเคราะหผ์ลการจดัซื้อ
จัดจ้างประจ าป ี 
3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของหน่วยงาน  
4. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไมส่มควร ผิด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  
6. โครงการเสริมสรา้งความโปร่งใส
ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
7. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
 

4 การให้บริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน  

1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามล าดับ อันเนื่องมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการ
ให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม 
หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้
คิวเร็วข้ึน  
2. มีการเรยีกรับเงินพิเศษจาก
ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมปกต ิเพื่อแลก
กับการให้บริการ หรือการ
พิจารณาอนุมัติอนุญาต 
3. ให้บริการไมเ่ป็นไปตาม
มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา
ให้บริการนานกว่าที่ก าหนดไว ้ 

ปานกลาง 1. มาตรการ NO Gift Policy  
2. โครงการเสริมสรา้งวัฒนธรรม
การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  
3. โครงการพัฒนาคณุภาพการ
ให้บริการประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  
4. โครงการบุคล ากรต้นแบบ ด้าน 
“บริการเป็นเลิศ”  
5. โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการประช าชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-Service)  
6. มาตรการจัดให้มรีะบบและช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตของหน่วยงาน  
 

 
2. หลักการและเหตุผล  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ .ศ . 2561 –2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา



 

 

3 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศ 
ในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที ่(21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวชี้วัด 
ไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - 
CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพ่ือให้
บรรลุผลดังกล่าว จึงได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่ าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วม
การประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที ่2 (พ.ศ. 2566 -2570) 
ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป  
 องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจ าปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็น
ว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  
 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชา ติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต น าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประช าชนในท้องถิ่น  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  จึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ
น าไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก (พ.ศ. 2566 –2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่
ก าหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 
คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - 
CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 
 
 
 



 

 

4 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
 (1) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกต่อสาธารณชน  
 (2) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงห าประโยชน์โดยมิชอบ  
 (3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 (4) เพ่ือส่งเสริมกามีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต  
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 (5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกที่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต  
 
4. เป้าหมาย 
 (1) คดีทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570 
 (2) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีคะแนน ITA เพ่ิมขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
(85 คะแนนขึ้นไป) ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีท่ียังไม่ผ่านเกณฑ ์ITA)  /องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ผ่าน
เกณฑ ์ITA แล้ว) 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
จ านวนคดีทุจริตลดลง 
(ค านวณจากปี 2565) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

คะแนน ITA 65 คะแนน 70 คะแนน 75 คะแนน 80 คะแนน 85 คะแนน 
 
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน  
 (1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้แสดงเจตจ านงสุจริตต่อสาธารณชน  
 (2) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ  
 (3) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 (4) ประช าชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตของระบุชื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
 (5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกที่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 



 

 

5 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
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ส่วนที่ 2 
แผนการปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ประกอบด้วย 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจ านวน  42  โครงการ ดังนี้ 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร 
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี และการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการท้องถิ่น 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  

2. โครงการส่งเสรมิและสร้างจิตส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ พนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

1.1.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชนส์่วนตน ที่จะไมก่ระท าการอันขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนกังานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

- - - - -  

1.1.3 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซ่ือสัตย์สจุริตและการต่อต่านการทุจริต 
4. โครงการปฏิบตัิธรรมพัฒนาจิตป้องกันทุจริต
และคอรัปช่ัน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  

5. โครงการเสริมสรา้งองค์ความรูด้้านการ
ต่อต้านการทุจริต 

- - - - -  

 
 



 

 

6 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 
(ต่อ) 

1.2 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทกุภาคส่วน
ท้องถิ่น 

1.2.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
6. โครงการประชาชนร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียว
ต าบลหนองบัวโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  

7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก าจัดวัชพืช
ข้างถนนและแหล่งน้ าสาธารณะ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  

8. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

- - - - -  

1.2.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
9. โครงการส่งเสรมิความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  
10. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสตัว์ 
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  

1.2.3 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
11. โครงการเสริมสร้างการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในองค์กร 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  

12. โครงการเสริมสร้างค่านยิมต่อต้านการทุจรติ - - - - -  
1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
13. โครงการสร้างความเป็นพลเมอืงดีในสภา
เด็ก และเยาวชนระดับท้องถิ่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  

1.3.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
14. โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรมแก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ประชาชน 
เยาวชนและเด็ก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  

มิติท่ี 1 รวม จ านวน 13 โครงการ /1 กิจกรรม  490,000 490,000 490,000 490,000 490,000  
 
 



 

 

7 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

 
มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการด าเนินงาน 
15. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

- - - - -  

2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 
16. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงบประมาณ 

- - - - -  

2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
17. มาตรการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ และ
ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

- - - - -  

2.2 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
18. กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

- - - - -  

2.2.2 การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
19. มาตรการ NO Gift Policy - - - - -  
20. มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

- - - - -  

2.2.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
21. มาตรการจดัท าแผนแผนปฏิบตัิการป้องกัน
การทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความ
โปร่งใส 

- - - - -  

 
 
 



 

 

8 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส 
(ต่อ) 

2.3 มาตรการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

2.3.1 จัดท าข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความ
สุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 
22. มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 

- - - - -  

2.3.2 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องใน
แต่ละขัน้ตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
23. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน - - - - -  
24. โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการช าระ
ภาษี และบริการเบิกจ่ายเงินช่วงเวลาพักเที่ยง 
และวันหยดุราชการ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

2.3.3 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและประชาชน 
25. มาตรการการมอบอ านาจอนมุัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ 

- - - - -  

26. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ปลดัองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 

- - - - -  

มิติท่ี 2 รวม จ านวน 2 โครงการ /2 กิจกรรม /8 มาตรการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย
เหตุ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
27. โครงการจัดท าแผนพัฒนาหมูบ่้าน/
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวโคก 

- - - - -  

28. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวโคก 

- - - - -  

3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน 
29. มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคก 

- - - - -  

3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกจิการ ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการ
ด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสขุอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
30. โครงการจัดประชุมบูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างผู้น าชุมชน ส่วนราชการกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  

3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิน่สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
31. มาตรการจดัการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

- - - - -  

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเร่ือง ระยะเวลา และผลการด าเนินการ
เกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
32. กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

- - - - -  

 
 



 

 

10 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย
เหตุ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน (ต่อ) 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
33. กิจกรรมส่งเสรมิชุมชนเฝ้าระวงัการทุจริต - - - - -  
3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
34. โครงการสร้างเครือข่ายภาคภาคประชาชน
เพื่อเฝ้าระวังการทุจรติขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคก 

- - - - -  

3.3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
35. กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

- - - - -  

มิติท่ี 3 รวม จ านวน 3 โครงการ /3 กิจกรรม /3 มาตรการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย
เหตุ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบ
ด าเนินงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 
36. กิจกรรมการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 

- - - - -  

4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
37. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน - - - - -  
4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
38. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

- - - - -  

4.2 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิน่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ได้ก าหนดไว้ 
39. โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย
ท้องถิ่น 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  

4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิน่ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
40. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

- - - - -  

4.3 มาตรการจัดการเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริต 

4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
41. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคก 

- - - - -  

4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยส าหรับผู้ร้องเรียน 
42. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคก 

- - - - -  

มิติท่ี 4 รวม จ านวน 1 โครงการ /3 กิจกรรม /3 มาตรการ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  
รวมท้ังสิ้น จ านวน 19 โครงการ /9 กิจกรรม /14 มาตรการ 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000  
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

************************************************************************************************** 
มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

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

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1.1.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ และการประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล  

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก
ในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่ นที่เป็นปัญหา
เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ในสังคมไทยดังกล่าว 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ ใน
ที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาค
ธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคน
ไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชั่น ทั้งนี้กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล  และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ 
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส ส าหรับหน่วยงานหรื
องค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กร 
สามารถปฏิบัติเพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป  

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  จึงจัดท า 
โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น ขึ้น  
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการท้องถิ่น   
ตามหลักธรรมาภิบาล  
  2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ จ านวน 50 คน  
5. วิธีด าเนินการ  
  1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  
  4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
6. ระยะเวลาการด าเนินงาน   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 

300,000.-บาท  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1. มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 ครั้ง 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ท าแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
 ผลลัพธ์  
  1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการท้องถิ่น  
ตามหลักธรรมาภิบาล  
  2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจรติ ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
  4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

ล าดับที่ 2 

1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ พนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ  
 คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท า
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีจิตส านึก ความรับผิดชอบและทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน 
 2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความรักความสามัคคี 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
จ านวน  30  คน 
5. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ 
 1. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคกบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 2. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม  
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณในการด าเนินการ 
 10,000.-บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 
 
 



 

 

15 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1. มีการจัดอบรมให้ความรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 1 ครั้ง 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่มีจิตส านึกที่ดีด้านคุรธรรมจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
(ท าแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
 ผลลัพธ์ 
 1. พนักงาน เจ้าหน้าที่มีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 2. พนักงาน เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กรท าให้เกิดความรักความสามัคคีมากขึ้น 
 3. พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 4. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการ
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละ
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 5. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

16 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

 1.1.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน ที่จะไม่กระท าการอันขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์
ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิ นหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อยหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดย 
มิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปัจจุบัน 
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลหนอง
บัวโคก เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับ
ความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 2. เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 3. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผล
ให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จ านวน 25 คน 

5. วิธีการด าเนินการ 
 จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 



 

 

17 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

 1.1.3 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต่านการทุจริต 

ล าดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตป้องกันทุจริตและคอร์รัปชั่น 
2. หลักการและเหตุผล 

การทุจริตและคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาส าคัญที่ขยายวงกว้างไปทั่วโลก จากผลการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศไทย พบว่า คนไทย 1 ใน 6 คน ยอมรับว่าตนเองเคยรับสินบนและเคยมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยร้อยละ 81.2 เคยมีพฤติกรรมคอร์รัปชั่นในขณะปฏิบัติงาน และร้อยละ  
83.6 เคยคอร์รัปชั่นทรัพย์สินของส านักงาน สาเหตุของการทุจริตและคอร์รัปชั่นส่วนใหญ่เกิดจากความเคยชิน
และขาดคุณธรรมจริยธรรม ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายผลักดันให้การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชั่นเป็นวาระ
แห่งชาติ แต่ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชั่นยังคงมีอยู่ในส่วนราชการต่างๆ โดยจะเห็นได้จาก
สถิติเรื่องร้องเรียนการกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ดังนั้นกลไกส าคัญที่จะช่วยให้ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชั่นในวง
ราชการลดน้อยลงคือต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาจิตใจและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่  
ของรัฐ  

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงได้จัดท า “โครงการปฏิบัติธรรม
พัฒนาจิตป้องกันทุจริตและคอร์รัปชั่น” ขึ้น  เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรทุกระดับน าหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต และเพ่ือป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่
อาจเกิดข้ึนภายในองค์กร 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรทุกระดับยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต 

2. เพ่ือป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  จ านวน       4   คน 
2. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น    จ านวน      26   คน 

       รวมทั้งสิ้น   30   คน 
5. วิธีด าเนินการ 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท าโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตป้องกันทุจริตและคอร์รัปชั่น 
และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการฯ 

2. ประสานไปยังศาสนสถานหรือสถานฝึกปฏิบัติธรรม เพ่ือขอความอนุเคราะห์พระวิทยากรบรรยาย
ธรรมในหัวข้อที่เก่ียวข้อง  

3. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพ่ือรับทราบและเข้าร่วมโครงการฯ  
4. ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการฯ โดยก าหนดกิจกรรม ดังนี้        

(1) รับฟังการบรรยายธรรมจากพระวิทยากร  ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
      (2) ฝึกปฏิบัติธรรม 
5. ประเมินผลการฝึกอบรมและรายงานผลการประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือทราบ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGsq2ypNfPAhUHv48KHfK5C-oQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pacc.go.th%2F&usg=AFQjCNHvm5CG2JNZ3yYDdOi5bjEALCBEMw&bvm=bv.135475266,d.c2I
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGsq2ypNfPAhUHv48KHfK5C-oQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pacc.go.th%2F&usg=AFQjCNHvm5CG2JNZ3yYDdOi5bjEALCBEMw&bvm=bv.135475266,d.c2I


 

 

19 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ  
 15,000.-บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรทุกระดับน าหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด ารงชีวิต 

ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

20 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

ล าดับที่ 5 

1. ช่ือโครงการ : โครงการการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกจึงได้ก าหนดด าเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีความรู้ความเข้าใจในการ
ต่อต้านการทุจริต สอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระท าการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะน าไปสู่การ
เป็นองค์กรที่ปลอดทุจริตในที่สุด 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 2. เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ทั่วไป เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จ านวน 40 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ  
 2. ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพ่ือก าหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล  
 3. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต  

4. น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่ก าหนด (เช่น แผนพับ จดหมาย
ข่าว วีดิทัศน์ ป้ายประช าสัมพันธ์ เป็นต้น)  

5. ด าเนินการเผยแพร่ ประช าสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่ก าหนด 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 
 
 
 
 



 

 

21 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1. มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจ านวนอย่างน้อย 5 เรื่องข้ึนไป 
 2. คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป  
มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ)  
 ผลลัพธ์  
 คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป  
เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

22 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนท้องถิ่น 

 1.2.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ล าดับที่ 6 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประชาชนร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียวต าบลหนองบัวโคก 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล (7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้อยู่ในขั้นวิกฤติและส่งผลกระทบให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อม  แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่  การป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลือให้คงอยู่  และการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟ้ืนคืนความอุดมสมบูรณ์  ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส าหรับ
การฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้โดยการปลูกป่าในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อมโทรม   เช่น  เขตอุทยาน
แห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร ฯลฯ  และการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะ
ในเขตชุมชนท้องถิ่น  เช่น  บริเวณโรงเรียน  วัด  สถานที่ราชการ ฯลฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการฟ้ืนฟู
สภาพป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและการฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ  ท าให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  นอกจากนี้  การส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปลูกป่าจะเป็นการ
ช่วยปลูกฝังจิตส านึกให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีใจรักต้นไม้  รักป่าไม้   หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษา
สิ่งแวดล้อม  อันเป็นการสร้างแนวร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม                   
 ทั้งนี้ สมดังกับพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงต้องการให้
ประชาชนทุกภาคส่วน ตระหนักและช่วยกันดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ ท า
การรณรงค์เพ่ือจะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติช่วยกันปลูกต้นไม้ และร่วมกันฟ้ืนฟู 
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตพ้ืนที่ชุมชน และบริเวณผืนป่าต่างๆ อีกท้ังเพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนทุก
หมู่เหล่า ได้มีส่วนร่วมในการดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ ป่าไม้ ด้วยจิตอาสา อันจะเป็นหนทางน าไปสู่การเรียนรู้ที่จะ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะ
ชุมชนที่อยู่ติดกับป่าจะได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงได้จัดท า
โครงการประชาชนร่วมใจ สร้างพ้ืนที่สีเขียวขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์                  
 1. เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ให้ความส าคัญในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 
 2. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้ฟ้ืนคืนความอุดมสมบูรณ์ และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่
สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น เช่น บริเวณโรงเรียน วัด สถานที่ราชการ ที่สาธารณประโยชน์ แหล่งน้ า
สาธารณประโยชน์ ฯลฯ                   
 3. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้ราษฎรในท้องถิ่น มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
 
 



 

 

23 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานราชการต่างๆ ผู้น าชุมชน และ 

ประชาชนในท้องถิ่น จ านวน  50  คน 

5. วิธีด าเนินการ                   
 1. ส ารวจพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อมโทรม พ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร และในพ้ืนที่สาธารณะในเขตชุมชน
ท้องถิ่น เช่น บริเวณโรงเรียน วัด สถานที่ราชการฯลฯ ที่มีความเหมาะสมในการปลูกป่า 
       2. จัดเตรียมพ้ืนที่ปลูกป่า จัดหากล้าไม ้จัดเตรียมปลูกป่า 
 3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานราชการต่าง ๆ ผู้น าชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมกับ
ข้าราชการในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ  
6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
5,000.-บาท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
          งานส่งเสริมการเกษตร ส านักปลัด อบต. หนองบัวโคก 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จัดให้มีการปลูกต้นไม้ ในพ้ืนที่ต าบลหนบัวโคก ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 
 ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ  พนักงาน หน่วยงานราชการต่างๆ  ผู ้น า
ชุมชน และ ประชาชนในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความ
จงรักภักดีแดอ่งคส์มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
 2. ปลูกฝังจิตส านึกราษฎรในท้องถิ่นให้มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม                   
 3. ฟ้ืนฟูสภาพป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตชุมชนท้องถิ่นอันจะเป็นการฟ้ืนฟู
สภาพสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

24 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

ล าดับที่ 7 

1. ช่ือโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก าจัดวัชพืชข้างถนนและแหล่งน้ าสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  มาตรา 67 (4) การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และ (7)  การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ประสบ
ปัญหาภัยพิบัติซ้ าซาก เกิดน้ าท่วม น้ าแล้ง มาจากการเกิดสาธารณภัย ซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น 
สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหา สภาพล าห้วย ล าคลองแหล่งน้ าหลายแห่งมีวัชพืชต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคกีด
ขวางทางน้ าและบดบังทัศนียภาพของแหล่งน้ า ท าให้แหล่งน้ าตื้นเขิน เนื่องจากขาดการดูแลรักษาอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม พ้ืนที่จากสภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  มีแหล่งน้ าหลายแห่งมีวัชพืชต่างๆ 
ที่เป็นอุปสรรคกีดขวางทางน้ าและบดบังทัศนียภาพของแหล่งน้ า ท าให้แหล่งตื้นเขิน ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญใน
การแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งน้ า 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้เล็งเห็นปัญหาจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น และเพ่ือ
ปรับปรุงสภาพล าห้วย ล าคลองพ้ืนที่ โดยท าลายวัชพืชต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคกีดขวางทางน้ าและบดบัง
ทัศนียภาพของแหล่งน้ า และเพ่ือไม่ให้แหล่งน้ าตื้นเขิน จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ล าห้วย และแหล่ง
น้ าสาธารณะ ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์                             

1. เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงสภาพล าห้วย แหล่งน้ าสาธารณะในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองบัวโคก ให้สวยงาม 

2. เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมกันอนุรักษ์ บ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์ ปลูกฝัง
จิตส านึกในการรักษาแหล่งน้ าอย่างยั่งยืน 
 3. เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่ อย่างยั่งยืน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลหนองบัวโคก จ านวน 30 คน 
5. วิธีการด าเนินการ 

1. ส ารวจล าห้วย และแหล่งน้ าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
2. จัดท าโครงการ โดยพิจารณาด าเนินการปรังปรุงล าห้วยและแหล่งน้ าสาธารณะ ตามความเหมาะสม 
3. ส่งหนังสือ เพื่อขอเชิญชวนร่วมกันก าจัดวัชพืช  

 4. ร่วมกันก าจัดวัชพืชตามล าห้วย หรือแหล่งสาธารณะในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 

5,000.-บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   
 
 
 



 

 

25 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และก าจัดวัชพืชข้างถนนและแหล่งน้ าสาธารณะ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 ผลลัพธ์ 

1. มีล าห้วยและแหล่งน้ าสาธารณะในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีการปรับปรุง
สภาพให้สามารถใช้เก็บกักน้ าไว้ใช้ได้ทุกฤดูกาล  

2. ประชาชนในพ้ืนที่  มีความสุข สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน  
มีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นธรรมชาติ สะอาดตา 

3. สามารถลดการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ได้แก่ น้ าท่วม ภัยแล้ง ได้อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

26 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

ล าดับที่ 8 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
2. หลักการและเหตุผล  
 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม  
 จากสถานการณ์ขา้งต้น จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งปลูกฝังองค์ความรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบ
จากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์
ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและก ารบริหารที่ส าคัญ
สะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่ านิยมในก ารบริหารที่ด้อยพัฒนา  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกถิ่นจึงได้จัดท าโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมขึ้น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในชีวิตประจ าวัน ร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศช าติ ท าให้เกิดเป็นค่านิยมที่จะไม่ยอมรับ 
การทุจริต  
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้  
 2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม  
 3. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน  
 4. เพ่ือส่งเสริมให้ประช าชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จ านวน  50  คน  
5. วิธีดาเนินการ  
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจอนุมัต ิ 
 2. มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
 3. ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
 4. ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร, เชิญกลุ่มเป้าหมาย  
 5. ด าเนินการตามรูปแบบ/ก าหนดการ ที่ก าหนดไว้  
 6. ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ  

7. รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  



 

 

27 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 1. มีการจัดอบรมให้กับประชาชน จ านวน 1 ครั้ง  
 2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนร่วมได้ร้อยละ 80 ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ)  
 3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน
ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ)  
 ผลลัพธ์  
 1. ประช าชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม และสาธารณประโยชน์ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน
ติดตามผล)  
 2. ประชาชนมีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน (ส ารวจโดยใช้
แบบประเมินติดตามผล)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

28 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

 1.2.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที่ 9 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน 
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ .ศ . 2561 –2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง 
ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุข
ของคนไทยทุกคน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตส านึกความ
ซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของ
สังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกจึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เพ่ือให้ประช าชนในพ้ืนที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน  
 2. เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน  
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจ าวัน  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัวโคก จ านวน  30  คน  
5. วิธีด าเนินการ  
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  
 2. มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
 3. ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม  
 4. ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 5. ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด  
 6. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 50,000.-บาท 

 



 

 

29 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 1. มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง  
 2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล)  
 ผลลัพธ์  
 ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

30 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

ล าดับที่ 10 

1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยที่มารับ
บริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และอัตราการป่วยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพ่ิมสูงขึ้น 
โรงพยาบาลก็ต้องเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาวะที่รัฐบาลจะต้องเสีย
งบประมาณในการด าเนินการเป็นอันมาก และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ
ที่ส าคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไม้ที่ไม่
ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทางการค้าและพาณิชย์ ท า
ให้สารเคมีที่เป็นโทษเหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง แนวทางในการป้องกันปัญหาที่เป็น
การแก้ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
 การปลูกพืชผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหาร  
ที่ดี มีประโยชน์ แต่กระนั้นส าหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ในการที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้
การปลูกผักด้วยตนเอง ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกตระหนักในปัญหานี้ จึงได้จัดท าโครงการ
นี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง 
 2. เพ่ืออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พ้ืนเมือง และขยายพันธุ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้ 
 3. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือให้เหมาะสมแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจาก
การใช้สารเคมีสงเคราะห์ใด ๆ 
 4. ลดรายจ่ายในครัวเรือน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลหนองบัวโคก จ านวน  30  คน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน เพ่ือให้
สมาชิกท่ีร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ 

2. ประสานไปสถานที่ดูงาน เพ่ือขอความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายในหัวข้อที่เก่ียวข้อง  
3. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพ่ือรับทราบและเข้าร่วมโครงการฯ  
4. ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการฯ  
5. ประเมินผลการฝึกอบรมและรายงานผลการประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000.-บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 
 



 

 

31 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดอบรมให้ความรู้การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนให้แก่ปนะชาชนในพ้ืนที่
ต าบลหนองบัวโคก จ านวน 1 ครั้ง 
 ผลลัพธ์ 
 1. สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ 
 2. สมาชิกสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง 
 3. เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ 
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน 
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

 1.2.3 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ 11 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้ าง             
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง  
เพ่ือสกัดกั้น มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่ อวันที่ 12 กันยายน 2557   
ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบในภาครัฐ  เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็
ตามแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ แต่ต้องยอมรับว่า
ปัญหาการทุจริตและคอรัปชั่นยังคงมีอยู่ในส่วนราชการต่างๆ  โดยจะเห็นได้จากสถิติเรื่องร้องเรียนการกระท า
ผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  
ที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี  ดังนั้น  กลไกส าคัญที่จะช่วยให้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ลดน้อยลง จึงต้องให้ความส าคัญกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบล        
หนองบัวโคก จึงได้จัดท า “โครงการเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร” ขึ้น  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง  
บัวโคกได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ และเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งหาแนวทาง
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
3. วัตถุประสงค ์

1. เ พ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองบัวโคกได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ   

2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ             
ในการปฏิบัติงาน   

3. เพ่ือหาแนวทางป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  จ านวน       4 คน 
2. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น    จ านวน      17 คน 
3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน      11 คน 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGsq2ypNfPAhUHv48KHfK5C-oQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pacc.go.th%2F&usg=AFQjCNHvm5CG2JNZ3yYDdOi5bjEALCBEMw&bvm=bv.135475266,d.c2I
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

4. ผู้น าหมู่บ้าน     จ านวน      11 คน 
5. ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน   จ านวน      22 คน 

       รวมทั้งสิ้น   65 คน 
5. วิธีด าเนินการ 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท าโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในการปฏิบัติงาน  และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการฯ 

2. ประสานไปส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดชัยภูมิ  เพ่ือขอความอนุเคราะห์ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ      

3. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพ่ือรับทราบและเข้าร่วมโครงการฯ  
4. ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการฯ  โดยก าหนดกิจกรรม  ดังนี้        

(1)  รับฟังการบรรยายจากวิทยากร 
  (2)  กรณีศึกษาและตอบข้อซักถาม 
5. ประเมินผลการฝึกอบรมและรายงานผลการประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 15,000.-บาท 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1.จัดให้มีการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร จ านวน 1 ครั้ง/ปี  
 2. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 ผลลัพธ์ 

1. ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกตระหนักและให้
ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ   

2. ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้   

3. องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ชัดเจน 
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

ล าดับที่ 12 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้ง
ประเทศ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ตลอดจนหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 รวมทั้ง แผนการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนด  
กลยุทธ์ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังที่มุ่งเน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต 
รวมถึงสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพ่ือต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และ
ผู้ปกครอง  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนอบัวโคก จึงให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจาก
การสร้างจิตส านึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดท าโครงการเสริมสร้างค่านิยม
การต่อต้านการทุจริต เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยม ให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้ง
รณรงค์ให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือส่งเสริม และสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงการสร้างค่านิยมและการเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริต
ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน  
 2. เพ่ือรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประช าชนมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม  
 3. เพ่ือประชาสัมพันธ์บุคคลล าดับที่ดีด ารงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู่องค์กรหรือบุคคลภายนอก  
 4. เพ่ือเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่ประชาชนทุก 
ภาคส่วน  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จ านวน 50 คน  
5. วิธีด าเนินการ  
 1. จัดหาข้อความที่เก่ียวข้องกับการสร้างคา่นิยมการต่อต้านการทุจริต  
 2. จัดท าสื่อในรูปแบบตามช่องทางที่ก าหนดไว้  
 3. เผยแพร่ให้ประชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตพ้ืนที ่ 
 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่างๆ  
 5. ประเมินติดตามผลการด าเนินการ 
 6. รายงานผลการด าเนินการ  
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 1. เผยแพร่สื่อการสร้างคา่นิยมต่อตา้นการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง  
 2. มีการรณรงค์ในสถานศึกษาและหมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง  
 ผลลัพธ์  
 1. เด็ก เยาวชน และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเขา้ใจและมีความตระหนัก
ร่วมกันในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล)  
 2. ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ (ส ารวจจากรายชื่อเครือข่ายต่อตา้นการทุจริต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

36 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

 1.3.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ 13 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็ก และเยาวชนระดับท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักษาความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการ
พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และ 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ื นได้อย่างมี
ความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
นั้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกพิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
สร้างความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็ก และเยาวชนระดับท้องถิ่นขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่
ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุดโดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มี
ความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริง รู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คด
โกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง
ในการกระท าใด ๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 2. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จ านวน 50 คน  
 
 
 
 



 

 

37 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

5. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงาน 
 3. ด าเนินการตามโครงการฯ 
 4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการฯ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000.-บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1. จัดกิจกรรมอบรมสร้างความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็ก และเยาวชนระดับท้องถิ่น จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นพลเมืองดีส าหรับเด็กและ
เยาวชน 
 ผลลัพธ์ 
 1. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 2. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
 3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

38 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

 1.3.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

ล าดับที่ 14 

1. โครงการ : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ประชาชน  
        เยาวชนและเด็ก 
2. หลักการและเหตุผล 
 การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขั้นอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลก
ตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด าเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนียมจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมี
แนวโน้มในการด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหา
ด้วยการพ่ึงพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของ
ชาติ เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันส าคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้
เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริม
ให้เป็นคนที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการด าเนินชีวิต จะช่วย
สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงไม่ตกเป็นเหยื่อหรือ
สร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และ
ศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตาม
มาตรา 16 ข้อ 11 การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงได้จัดท าโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ประชาชน เยาวชนและเด็ก ซึ่งเป็นโครงการที่
ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝังจิตส านึกจริ ยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต เพ่ือให้เด็กและเยาวชนน า
ธรรมะน าหลักค าสอน ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ประชาชน เยาวชนและเด็กเข้าใจหลักธรรมค าสอนใน
พระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและน าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ประชาชน เยาวชนและเด็กประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตาม
หลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม 
 3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
 4. เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตส านึกท่ีดีงาน มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ 
ต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ประชาชน เยาวชนและเด็ก จ านวน 50 คน 
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

5. วิธีด าเนินการ 
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท าโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตป้องกันทุจริตและคอร์รัปชั่น 

และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการฯ 
2. ประสานไปยังศาสนสถานหรือสถานฝึกปฏิบัติธรรม เพ่ือขอความอนุเคราะห์พระวิทยากรบรรยาย

ธรรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง  
3. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพ่ือรับทราบและเข้าร่วมโครงการฯ  
4. ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการฯ โดยก าหนดกิจกรรม ดังนี้        

(1) รับฟังการบรรยายธรรมจากพระวิทยากร  ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
      (2) ฝึกปฏิบัติธรรม 
5. ประเมินผลการฝึกอบรมและรายงานผลการประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000.-บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1. จัดให้มีการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ประชาชน เยาวชนและ
เด็ก 1 ครั้ง/ปี 
 2. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 ผลลัพธ์ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและน า
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็น
แบบอย่างที่ดีในสังคม 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
4. ปลูกฝังค่านิยม มีจิตส านึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ครอบครัว และสังคม 
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************************************************************************************************** 
มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 

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

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการด าเนินงาน 

ล าดับที่ 15 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
โคก จึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน  
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 2. เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน  
 3. เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน  
 4) เพ่ิมช่องทางให้ประช าชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
5. วิธีด าเนินการ  
 1. จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 3. จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี
การแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ  
 5. จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก
เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดห าพัสดุ การค านวณราคากลาง การ
จัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ีก าหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น  
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

 -มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มเีจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ  
 -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น  
 -มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  
 7. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินง านของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 8. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประช าชนทั่วไป  
 9. จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 –2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 1. มีจ านวนช่องทางการประช าสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง  
 2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
โคกให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
 ผลลัพธ์  
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบส ารวจ
ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
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 2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 

ล าดับที่ 16 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงด าเนินโครงการเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในก ารบริหารงบประมาณ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ –จัดจ้างได้
ทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ –จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
 2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 3. เพ่ือป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 1. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จ านวน 25 คน 
 2. ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัวโคก จ านวน 25 คน 
5. วิธีด าเนินการ  
 1. รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  
 2. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประช าชนได้
ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ  
 3. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่ า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
 4. ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ  
 5. จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น 
สังเกตการณ ์ติดตามผลการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดห าพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น  
 6. ประชุมก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 7. รายงานผลการด าเนินการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่  
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

  7.1) ผลการด าเนินโครงการ  
  7.2) รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
  7.3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบก าหนด 
  7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายป ี 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 –2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
 2. มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 1 ครั้ง  
 ผลลัพธ์  
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
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 2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ล าดับที่ 17 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
2. หลักการและเหตุผล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการ
จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได ้จึงได้จัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ
มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกเพ่ือให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 
บัวโคก  
3. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้ เช่น 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับก ารบริหารงานบุคคล ก ารบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ  
จัดจ้าง ฯลฯ  
 2. เพ่ือก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  
 3. เพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
 4. เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 ส านัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จ านวน  25  คน  
5. วิธีด าเนินการ  
 1. จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 2. ประชุมคณะท างานฯ  
  2.1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ
สาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน  ๆ และ
ช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
   2.1.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูล
ผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าว
ประช าสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือขา่ยสังคมออนไลน์ (Social Network)  
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   2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ E – Service  
   2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
   2.1.4) ก ารบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การด าเนินการตามนโยบายก ารบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
   2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
  2.2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ประช าชน  
 3. ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 4. รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกใหผู้้บริหารทราบ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 –2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
9.ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 1. มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้  
  -ข้อมูลพื้นฐาน  
  -ก ารบริหารงาน  
  -ก ารบริหารเงินงบประมาณ  
  -ก ารบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  -การส่งเสริมความโปร่งใส 
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้  
 3. ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  
 4. ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
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 ผลลัพธ์  
 1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ)  
 2. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวโคก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

47 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

 2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

ล าดับที่ 18 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในระดับท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
รวมทั้งผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงได้มีการด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
 2. ประชาชน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 3. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 4. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 5. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 8. รายงานผลการด าเนินงาน 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณในการด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 
 
 



 

 

48 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

9. ตัวช้ีวัด/ ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคก พ.ศ. 2566 - 2570 
 ผลลัพธ์ 
 - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

49 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

 2.2.2 การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ล าดับที่ 19 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy  
2. หลักการและเหตุผล  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ”  
 อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในระดับท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหาร
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงก ารกระ
ท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
 2. เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคกมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
จ านวน 40 คน 
5. วิธีด าเนินการ  
 1. ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ –ไม่ให้”  
 2. จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy  
 3. ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
 4. เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบ 
โดยทั่วกัน  
 5. ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy  
 6. รายงานผลการด าเนินการ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 



 

 

50 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 1. มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ  
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก
ด าเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ)  
 ผลลัพธ์  
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

51 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

ล าดับที่ 20 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
2. หลักการและเหตุผล  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญในการด าเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน โดยการจัดท า “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก” เพ่ือปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  
3. วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 คณะท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  จ านวน 10 คน 
5. วิธีด าเนินการ  
 1. จัดตั้งคณะท างานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
 2. ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือด าเนินการ ดังนี้  
  2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินง านของหน่วยงาน  
ภาครัฐ (ITA)  
  2.2) จัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดย
ต้องมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น  
 3. เผยแพร่ผลก ารวิเคราะห์และมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางอ่ืนๆ  
 4. ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความ
โปร่งใส  
 5. ปฏิบัติตามมาตรการ  
 6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ  
 7. รายงานผลการด าเนินการ  
 8. เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางตา่งๆ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 
 
 
 



 

 

52 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
 ผลลัพธ์  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนน 
ขึ้นไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

53 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

 2.2.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ล าดับที่ 21 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
2. หลักการและเหตุผล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐาน
การป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ด าเนินการ
จัดท า “แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)” เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริต
ตามหลัก ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
 2. เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 คณะท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  จ านวน 10 คน 
5. วิธีด าเนินการ  
 1. จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด รวมถึงรายงานการท า
แผนฯแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ
รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น  
 4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
ให้แก่เจ้าหนา้ที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 7) รายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุ จ ริ ต ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  (E – PlanNACC) ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส า นั ก ง า น  ป .ป .ช . 
http//www.nacc.go.th เป็นต้น  
 8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางตา่งๆ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 



 

 

54 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

ผลผลิต  
 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคก พ.ศ. 2566 -2570  
 ผลลัพธ์  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนน 
ขึ้นไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

55 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

 2.3.1 จัดท าข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 

ล าดับที่ 22 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”  
2. หลักการและเหตุผล  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ ส าเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ  
ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นก ารสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจ าก ากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล  
 2. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จ านวน 25 คน 
5. วิธีด าเนินการ  
 1. จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”  
 2. จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล  
 3. ทุกส่วนราชการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น  
  -ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  
  -ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอ านาจหนา้ที ่ 
  -ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์
ส่วนตัว เป็นต้น  
 โดยก าหนดจัดท าเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่  
  -ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อ านวยการส านัก/กอง  



 

 

56 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

  -ผู้อ านวยการส านัก/กอง กับ ผู้อ านวยก ารกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน  
  -ผู้อ านวยก ารกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา 
 4. รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบและ
อนุมัต ิ 
 5. ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  
 6. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง  
 7. รายงานผลการด าเนินการ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล  
 ผลลัพธ์  
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

57 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

 2.3.2 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการ และในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 23 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัด
ให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น  

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า
ปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลด
ขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตามกฎหมายเป็นส าคัญ  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
  2. เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3. เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
  4. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  1. ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
  2. ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
  3. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
  5. วิธีด าเนินการ  
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
  2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
  3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ให้ประชาชนทราบ   



 

 

58 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

  4. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ  
  5. รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และผู้บริหารทราบ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต 
 1. มีประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ 
 2. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน 
 ผลลัพธ์ 
  1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 
  2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
  3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  

  4. ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

59 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

ล าดับที่ 24 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการช าระภาษี และบริการเบิกจ่ายเงินในช่วงเวลา 
    พักเที่ยงและวันหยุดราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
  ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวก
ในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน  

ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและ  
พนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างาน เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคกให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
  2. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
  3. เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อ ขอรับบริการ     
  4. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได ้ 
4. กลุ่มเป้าหมาย  

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคก  
5. วิธีด าเนินการ  
  1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
  2. จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
  3. จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน  
  4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
   4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  



 

 

60 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

   4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
   4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
   4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
   4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  
   4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
   4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
  5. มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
  6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องในการ
จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ  

10,000.-บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1. มีการจัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 2. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านการให้บริการช าระภาษี และ
บริการเบิกจ่ายเงินในช่วงเวลาพักเท่ียงและวันหยุดราชการ 
 ผลลัพธ์  
  1. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
  2. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
  3. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ  
  4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

61 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

 2.3.3 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
ประชาชน 

ล าดับที่ 25 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น  
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงาน
ต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ 
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วน
ราชการ  
5. วิธีด าเนินการ  
  1. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร  
ปลัด อบต. หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
  2. ด าเนินการออกค าสั่งฯ  
  3. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ปลัด อบต. หรือหัวหน้า
ส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค าสั่งการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
 ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

 

62 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

ล าดับที่ 26 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร 
  ส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ  
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีก
มากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย 
ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบริการเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ  
5. วิธีด าเนินการ 
 1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 



 

 

63 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

64 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

************************************************************************************************** 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

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

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

ล าดับที่ 27 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     หนองบัวโคก  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  
มีกระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้ด า เนินการจัด 
โครงการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เพ่ือน ามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก รวมถึงการน า เข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกในปีถัดไป ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก จึงได้จัดให้มีโครงการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวโคกประจ าปีขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  2. เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าหมู่บ้าน 
  3. เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของหมู่บ้าน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคก 
  4. เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
  5. เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
  6. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  ประชานในพื้นที่ต าบลหนองบัวโคก จ านวน 11 หมู่บ้าน  
5. วิธีด าเนินการ  
  1. เสนอขออนุมัติโครงการ  
  2. ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
  3. ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  4. จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ  
  5. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  



 

 

65 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

  6. จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด  
  7. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาหมู่บ้าน  
 8. จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านเพ่ือส่งให้ส านักปลัด อบต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 9. ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 10. จัดเวทีประชาคมระดับต าบล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 11. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 12. รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมระดับหมู่บ้านและต าบล เพ่ือกาจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 ผลลัพธ์ 
  1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านและพัฒนาท้องถิ่น  
  2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
  3. ได้แผนงานโครงการของหมู่บ้าน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก 
  4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน 
  5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
  6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

66 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

ล าดับที่ 28 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    หนองบัวโคก 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 ,ข้อ 8 และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก โดยส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคกขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
ตัวแทนประชาคมท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส และสุจริต  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จ านวน 9 คน  
 2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จ านวน 18 คน 
5. วิธีด าเนินการ  
   จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล เพ่ือคัดเลือกตั้งแทนประชาคมท้องถิ่น และประชุมสภา
ท้องถิ่นเพ่ือคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ตามวาระของคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ  
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 ผลลัพธ์  
 ขับเคลื่อนกระบวนการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ความต้องการของประชาคมและหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวโคก ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 

 
 
 



 

 

67 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

 3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน 

ล าดับที่ 29 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
  บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546  
  1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
  2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
  3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามี 
ส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้าง บทบาทของประชาชน  
  2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

4. เป้าหมาย  
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคณุวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 10 คน 
5. วิธีด าเนินการโครงการ  
  1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
  2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ด ี 
  3. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีผู้แทนประชาชนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
 ผลลัพธ์ 

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวโคกมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

69 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 30 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ 
   กับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ฉบับที่ 9 ฉบับที่ 10 และฉบับที่ 11 
มีแนวนโยบายมุ่งเน้นการกระจายอ านาจและการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน ได้ก าหนดให้สามารถบริหาร
จัดการท้องถิ่นของตนเอง ในการจัดบริการสาธารณะที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ท้องถิ่นได้ตรงตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกลุ่มองค์กรชุมชน ผู้น าชุมชน ส่วนราชการต่าง ๆ 
ได้เข้ามาร่วมคิด วางแผนและร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาท้องถิ่นตามกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ท้องถิ่น                   
 ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลจึงจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของกลุ่มและองค์กร
ต่าง ๆ ผู้น าชุมชน ประชาชนในพื้นท่ี ให้ทุกส่วนงานได้ทราบบทบาท อ านาจหน้าที่ เสริมสร้างความร่วมมือร่วม
ใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น ส่วนราชการในพ้ืนที่ น าไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์                   
 1. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้ทราบบทบาท อ านาจหน้าที่ของตนเองในการร่วมบริหารจัดการท้องถิ่น เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจในการร่วมปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น                   
 3. เพ่ือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน
ราชการ ผู้น าชุมชน ผู้แทนกลุ่มองค์กร ถ่ายทอดสู่ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
 4. เพื่อเกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. และส่วนราชการในพื้นที่ น าไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 50 คน ประกอบด้วย 
1. ผู้แทนภาคราชการ ได้แก่ 
 - ผู้บริหาร หัวหน้าสว่นราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จ านวน 4 คน 
 - โรงเรียนในพ้ืนที่ 4 โรงเรียน จ านวน 4 คน 
 - สถานีต ารวจภูธรต าบลหนองบัวโคก จ านวน 2 คน 
 - สถานทีอนามัยเฉลิมพระเกียรติต าบลหนองบัวโคก จ านวน 1 คน 
 - ส านักงานเกษตรอ าเภอจัตุรัส จ านวน 1 คน 
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 - ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอจัตุรัส จ านวน 1 คน 
 - ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส จ านวน 1 คน 
 - ปลัด หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง อบต. จ านวน 6 ตย 
 - ผู้แทนส่วนราชการ อบต.อื่น ๆ / เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในโครงการ จ านวน 5 คน 
2. ผู้แทนภาคประชาชน ได้แก่ ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 
 - ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้แทนทุกหมู่บ้าน จ านวน 11 คน 
 - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกทุกหมู่บ้าน จ านวน 11 คน 
3. กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ 
 - ผู้แทนกลุ่มองค์กรสตรีต าบลหนองบัวโคก จ านวน 1 คน 
 - ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร จ านวน 1 คน 
 รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น จ านวน 50 คน 

5. วิธีด าเนินการ                   
 จัดประชุมบูรณาการฯ ประจ าเดือนทุกวันที่ 7 ของเดือน โดยแต่ละหน่วยงานจัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การเสนอปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในพ้ืนที่ รวมทั้งข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกภาคส่วน 
6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 

5,000.-บาท  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
          ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมบูรณาการฯ ประจ าเดือนทุกวันที่ 7 ของเดือน เพ่ือการเสนอปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงานในพ้ืนที่ รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกภาคส่วน 
 ผลลัพธ์ 
 1. ทุกภาคส่วนได้ทราบบทบาท อ านาจหน้าที่ของตนเองในการร่วมบริหารจัดการท้องถิ่นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 2. เกิดความร่วมมือร่วมใจในการร่วมปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3. ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานราชการ ผู้น า
ชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ตัดสินใจและร่วมเสนอแนะแก้ไขปัญหา 
 4. เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. และส่วนราชการในพ้ืนที่ น าไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 

ล าดับที่ 31 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
2. หลักการและเหตุผล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนอง
เรื่องราวร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงาน
บริการสาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส 
จึงได้จัดท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว  
เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอน
ให้ประช าชนรับทราบอยา่งทั่วถึง  
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม  
 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตาม
ผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 คณะท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จ านวน 10 คน 
5. วิธีด าเนินการ  
 1. จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวโคก  
 2. ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก  
 3. คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
   -ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคก  
   -ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอยา่งทั่วถึง  
   -ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการ
แก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
   -ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ  
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   -ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการ
ด าเนินการหรือความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
  3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหนา้ที่ของหน่วยงาน  
   -จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่
รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น  
   -ก าหนดให้มีเจ้าหนา้ที/่หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
   -ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป  
เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  
   -จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน  
   -จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าก าราจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ  
 4. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 5. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน  
 6. จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และก าหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขไม่ให้
เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7. รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
 8. คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ  
 9. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ  
 10. รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 
 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที/่หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  



 

 

73 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข/์ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน  
 4. มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมี
ช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
 5. มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 
บัวโคก ให้สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
ตามมาตรการที่ก าหนดไว้  
 ผลลัพธ์  
 ประช าชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

74 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ  
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ล าดับที่ 32 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
  2. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ 
มาปฏิบัติ  
  3. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วม ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  
4. กลุ่มเป้าหมาย  

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย โดยประมาณปีละไม่เกิน 5 คน 
5. วิธีการด าเนินการ  

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบทุกราย 
 ผลลัพธ์  
  1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  

  2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

75 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ 33 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือ
พวกพ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อย 
ถอยลง และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย 
เพิกเฉย และไม่อยากเขา้ไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะภาคประชาชน  
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดท า
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน 
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อตา้นการทุจริตให้ภาคประชาชน  
 2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จ านวน  50  คน 
5. วิธีด าเนินการ  
 1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน  
 3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยง านของรัฐ  
 4. สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต  
 5. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  



 

 

76 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประช าชน ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง  
 2. มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น  
 ผลลัพธ์  
 การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

77 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

 3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

ล าดับท่ี 34 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน 
   ต าบลหนองบัวโคก 
2. หลักการและเหตุผล  
 สภาพปัญหาการทุจริตมักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหา
การทุจริตจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือขา่ยภาคประชาชน  
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต 
จึงได้จัดท ากิจกรรมสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อตา้นการ
ทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน  
 2. เพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จ านวน  50  คน 
5. วิธีด าเนินการ  
 1. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก
เครือขา่ยภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ  
 2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต  
 3. ส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าการทุจริต ร่วมเป็นเครือขา่ย มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 4. เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เก่ียวข้องกับการต่อตา้นการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทางอ่ืน ๆ  
 5. จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม)  
 6. ติดตามประเมินผลการด าเนินการ  
 7. รายงานผลการด าเนินการ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 
 
 



 

 

78 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวโคก จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน 
 ผลลัพธ์  
 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตเพิ่มมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

79 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

 3.3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ 35 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการที่จะป้องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต  
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกจึงได้จัดท า
กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริตเพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม 
สนับสนุน และสร้างค่ านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต
อย่างเข้มแข็งต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต  
 2. เพ่ือพัฒนาเครือขา่ยและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก จ านวน  50  คน 
5. วิธีด าเนินงาน  
 1. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
 2. ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน  
 4. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต  
 5. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 
 
  



 

 

80 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 1 เครือขา่ย  
 ผลลัพธ์  
 มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างคา่นิยมในการต่อตา้นทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

81 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

************************************************************************************************** 
มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 

ล าดับที่ 36 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
2. หลักการและเหตุผล  
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็ นส่วนประกอบ
ส าคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้นการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
  2. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี  และด้านอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง  
  3. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด  
  4. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
  5. เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  
4. กลุ่มเป้าหมาย  

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จ านวน 25 คน 
5. วิธีการด าเนินการ  
  1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
  2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  
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  3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงาน ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  
  4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  
  5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล   
6. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1. มีแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
 2. มีการตรวจสอบตามแผนการสอบภายใน 
 3. มีการรายงานผลตรวจสอบภายในประจ าปี  
 ผลลัพธ์ 
  1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น  
  2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
  3. การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  

4. ลูกหนี้ภาษีค้างช าระลดน้อยลง 
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 4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 

ล าดับที่ 37 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล  
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน ไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด า เนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท า ให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน  ขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้
องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคกขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ า เป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น  
  2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  
  3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
5. วิธีด าเนินการ  
  1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6     
  2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวโคกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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  3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล  
  4. รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. หน่วยงานรับผิดชอบ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์   
 ผลผลิต 
  1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา  
  2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  
  3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
  4. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
  5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 ผลลัพธ์ 
  1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
  3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ  
  4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่วางไว้  
  5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  
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 4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ล าดับที่ 38 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
2. หลักการและเหตุผล  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - 
CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี ้ยังได้น าผลการประเมิน ITA 
ไปก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 -2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 
43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) 
ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การ
ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
เพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง  
ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกเพ่ือเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร  
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 2. เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกทุกหน่วยงาน (ส านักงาน,กองงาน, 
กลุ่มงาน) จ านวน 10 คน  
5. วิธีด าเนินการ  
 1. จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ  
 2. จัดตั้งคณะท างานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 3. คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 4. คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
 5. ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในก ารบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และช่องทางอ่ืนๆ  
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 6. มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด  
 7. ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 8. รายงานผลการด าเนินการ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 1. มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จ านวน 1 ชุด  
 2. มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง  
 3. มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
 ผลลัพธ์  
 เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวโคกลดลง 
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

 4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

ล าดับที่ 39 

1. ชือ่โครงการ : โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  มาตรา 66 ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม และ
มาตรา 67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ได้แก่ จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับ
โรคติดต่อ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ  คุ้มครอง  ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม 
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร  ซึ่งในการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลล้วนแล้วแต่มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จะต้องรู้และปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
และถูกต้อง โดยปัจจุบันพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการไม่ได้เกิดจากการขาดความรอบคอบ ความ
ช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ ด้านกฎหมายเท่านั้น  แต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือ
การตีความข้อกฎหมาย ระเบียบหรือกฎเกณฑ์  เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ
ระเบียบฯ ส่งผลให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิด ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ราชการ และท าให้แก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการไม่มีความรู้และไม่เข้าใจระเบียบฯ เนื่องจากกฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการของทางราชการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  จึงอาจท าให้การกระท านั้ นผิด
กฎหมาย ระเบียบฯ  ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสิ่งส าคัญคือไม่สามารถ
ด าเนินการส าเร็จตามที่วางแผนพัฒนาไว้ได้  
 การบริหารราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ที่วางไว้นั้น  ต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในทุกด้าน เนื่องจากบุคลากร
เป็นแรงขับเคลื่อนนโยบายในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์
ต่างๆ  ที่ส าคัญและที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งประชาชนทั่วไปก็มี
บทบาทส าคัญ  ในการร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกด้านขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยเช่นกัน ประกอบ
กับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2561-2565) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้
มั่นคงตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานในการพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการให้มีจิตส านึกสาธารณะ มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และทัศนคติที่เอ้ือต่อการ
บริการประชาชน และสร้างจิตส านึกค่านิยม  จรรยาบรรณ ของข้าราชการ ในการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม  
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จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต  ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายใน  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงได้จัดท า “โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย
ท้องถิ่น” ขึ้น  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายท้องถิ่นให้กับผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และประชาชน  และสร้างจิตส านึกสาธารณะ ธรรมาภิบาล และค่านิยมในการปฏิบัติ
ราชการด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และทัศนคติที่เอ้ือต่อการบริการประชาชน ตลอดจน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล  และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะ ธรรมาภิบาล และค่านิยมในการปฏิบัติราชการด้ว ยคุณธรรม  
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และทัศนคติที่เอ้ือต่อการบริการประชาชน  ตลอดจนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และประชาชน  
จ านวน  40  คน 
 

5. วิธีด าเนินการ 
  1.ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายท้องถิ่นและเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการฯ 

2. ประสานขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการฝึกอบรม      
3. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับทราบและเข้าร่วมโครงการฯ  
4. ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ  จ านวน 1 วัน 
5. ประเมินผลการฝึกอบรมและรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ..ศ. 2566 - 2570   
 

7. งบประมาณ  
 15,000.-บาท 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1. มีการจัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้แก่ผู้บริหาร
ท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และประชาชน 
 2. มีผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 



 

 

89 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

 ผลลัพธ์ 
 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล  และสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปปรับใช้กับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น   

 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตส านึกสาธารณะ และค่านิยมในการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม มีทัศนคติที่เอ้ือต่อการบริการประชาชน และลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

90 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

 4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

ล าดับที่ 40 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต  
 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์กร  
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร  
 2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอ านาจหนา้ที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จ านวน  11  คน 
5. วิธีการด าเนินงาน  
 1. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  
 2. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง  
 3. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
6. ระยะเวลาด าเนินงาน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องคารบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 1. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง  
 2. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย  
 ผลลัพธ์  
 สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 41 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การ 
   บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
2. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริม
ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท า
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวโคก 
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม  
 2. เพ่ือให้ก ารบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน  
 3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคล ากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จ านวน  25  คน 
5. วิธีด าเนินการ  
 1. ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหนา้ที่โดยมิชอบ  
 2. ก าหนดกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียน  
 3. ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4. ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 5. ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต  
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

 6. ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
 7. ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 8. จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  
  (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน  
  (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
  (3) ส่วนงาน/เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ และ  
  (4) ระยะเวลาในการด าเนินการ และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการ
ร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
 9. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม  
 10. จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
 11) รายงานผลการด าเนินการ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 ผลลัพธ์  
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจ านวนข้อร้องเรียนจากประช าชน,จ านวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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 4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ส าหรับผู้ร้องเรียน 

ล าดับที่ 42 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ 
   บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
2. หลักการและเหตุผล  
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริม
ให้ภาคประช าชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้
ด าเนินการจัดท ามาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากร
และประชาชน  
 2. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จ านวน  25  คน 
5. วิธีด าเนินการ  
 1. พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
 2. ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กลา่วหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหนา้ที่โดยมิชอบ 
 3. ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน  
 4. ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานบนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 5. รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  
 



 

 

95 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส าหรับผู้
ร้องเรียน  
 ผลลัพธ์  
 ภาคประช าชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 


