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ค ำน ำ 
 

 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ถือเป็น
ปัญหาส าคัญที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ท าให้ฉุดร้ังความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาประเทศทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความ
รุนแรงขึ้นอย่างต่อเน่ืองท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้างโดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจระบบสังคมระบบ
การเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมากโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่งการแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมที่จะต้องประสานความร่วมมือ
ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไป
พร้อมๆกันโดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบมีวินัยตลอดจนค่านิยมอื่นๆที่ถูกต้องรวมทั้งเข้าใจวิถีด า เนิน
ชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 

 ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เร่ืองมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐก าหนดมาตรการ
หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ รวมถึงกรอบทิศทางของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) ที่ก าหนดไว้ว่า 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 

 เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวั ด
นครราชสีมา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ก าหนดไว้ และเป็นการ
ถือปฏิบัติตามค าสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็น
นโยบายระดับชาติ  
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นที่ส าคัญจึงต้องมีหลักการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในปี 2546 รัฐได้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ซึ่งระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นราชการส่วนท้องถิ่นที่สามารถด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ได้ตามกฎหมาย และมีความส าคัญต่อชุมชน  เป็นองค์กรพ้ืนฐานของการบริหารงานภาครัฐและเป็นกลไกที่
ส าคัญต่อชุมชน และเป็นกลไกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพสูงใน
การบริหารงานภาครัฐ เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และสามารถเข้าถึงความต้องการประชาชน
ในพ้ืนที่รวมถึงยังรู้แนวทางในการแก้ปัญหาของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี มีความคล่องตัวในการบริหารงานและยังเป็น
องค์กรที่สามารถระดมความร่วมมือจากภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่
ที่ผ่านมายังพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนราชการที่มีการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงมากที่สุด           
โดยปัญหาการทุจริต ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลุกลามมากข้ึนในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงการหยั่งราก          
ฝังลึกของขบวนการทุจริตในสังคม  
 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่           
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การจัดท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบยังไม่ทั่วถึง 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วน

ต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
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สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่         
ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน        
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ 
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง         
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6)  การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น            
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น          
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด   
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 

2. หลักการและเหตุผล  
 ปัญหาคอร์รัปชั่นถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นกับหลายๆประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
หรือประเทศที่ด้อยพัฒนา ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะ  
ทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ
เป็นปัญหาล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น           
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากสังคมภายนอกว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับ
การจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้
ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International 
– IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
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โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจาก
ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน 
จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่            
มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน       
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต         
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง 
สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม          
ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต 
มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้อง           
มีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้   
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3                 
(พ.ศ. 2560 -2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและ
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ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการกิจกรรม/มาตรการต่าๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง 
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  
 4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)          
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

  

4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา     
มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ทีม่ีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา         
มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต              
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมือง ที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
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 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต 
 5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ส่วนที่  2  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  
(พ.ศ. 2562 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
  

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติท่ี 1  
การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรท้ัง
ข้าราชการ
การเมืองฝุาย
บริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝุายสภา
ท้องถิ่น และฝุาย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

1.1.1 (1) กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม และจริยธรรมแก่
เจ้าหน้าท่ีกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

1.1.1 (2) โครงการพัฒนาคุณภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ท างานในองค์กร 
 

1.1.1 (3) โครงการสมุดความดีการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา” 
 

1.1.3 (1) มาตรการจัดท าคู่มือ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

- 
 

 
 

700,000 
 
 
 

10,000 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 

 
 

700,000 
 
 
 

10,000 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 

 
 

700,000 
 
 
 

10,000 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

กองส่งเสริมฯ 
 
 
 

ส านักการศึกษาฯ 
 
 
 

กองกิจการสภา 
 
 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 

 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 (1) โครงการสร้างจิตส านึก
ตระหนักถึงภัยการทุจริตคอรัปชั่น 
 

1.2.2 (1) โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา : ตามศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

1.2.3 (1) โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “ส่งเสริมการคัดแยก
ขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

1.2.3 (2) โครงการจัดการของเสีย
อันตรายจากชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา ตามนโยบาย “จังหวัด
สะอาดโคราชไร้ขยะ” ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
 
 
 

50,000 
 
 

1,700,000 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 

500,000 
 

50,000 
 
 

1,700,000 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 

500,000 
 

50,000 
 
 

1,700,000 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 

500,000 
 

กองกิจการสภา 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 

ส านักการช่าง 
 
 
 
 

ส านักการช่าง 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 1.3 การสร้าง

จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 
 

1.3.1 (1) โครงการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน 
(ปปช.)  

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

ส านักการศึกษาฯ 
 
 
 

มิติท่ี 1 รวม 
             7 โครงการ 
             1 กิจกรรม 
             2 มาตรการ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติท่ี 2  
การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
 

2.1 (1) โครงการอบรมเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

250,000 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 

 2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1 (1) โครงการเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
 

2.2.1 (2) มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ) 
 

2.2.2 (1) โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

2.2.2 (2)  กิจกรรมการพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ 
 

2.2.3 (1) โครงการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
 

2.2.3 (2) โครงการช าระภาษี
ออนไลน์ 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

98,900 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

98,900 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

98,900 
 
 
 
 
 

- 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 

ส านักการคลัง 
 
 

ส านักการคลัง 
 
 

กองการ 
เจ้าหน้าท่ี 

 
 
 
 

ส านักการคลัง 
 

 2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าท่ีให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง  
ท่ีดี 
 

2.3.1 (1) โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการช าระภาษีฯ จาก
การค้าน้ ามัน, ภาษีฯ จากการค้า
ยาสูบ และค่าธรรมเนียมจากผู้พักใน
โรงแรม 
 

2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 

ส านักการคลัง 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตน  
ให้เป็นท่ีประจักษ์ 
 

2.4.1 (1) โครงการประชุมทาง
วิชาการและจัดนิทรรศการครูดีเด่น
ในวันครู 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

ส านักการศึกษาฯ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.5 มาตรการ

จัดการ ในกรณี ได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 

2.5.1 (1) มาตรการจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการของกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

2.5.2 (1) มาตรการแสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 

2.5.3 (1) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ 
 

2.5.3 (2) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

กองส่งเสริมฯ 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 

มิติท่ี 2 รวม 
 7 โครงการ 
2 กิจกรรม 
5 มาตรการ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติท่ี 3  
การส่งเสริม
บทบาทและ 
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทาง
ท่ีเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
 

3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ” 
 

3.1.2 (1) กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ 
 

3.1.3 (1) โครงการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานและ
กิจกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

3,000,000 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

3,000,000 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

3,000,000 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 

ส านักการคลัง 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
ตอบรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 

3.2.1 (1)  โครงการประสานการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 

3.2.1 (2) โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

3.2.2 (1) มาตรการก าหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
 

3.2.3 (1) มาตรการการรายงาน
หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 

3,000,000 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

3,000,000 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

3,000,000 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

กองแผนฯ 
 
 
 
 

กองแผนฯ 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
 

3.3.1 (2) โครงการพัฒนาการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
 

3.3.2 (1) มาตรการการแต่งตั้ง
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดหาพัสดุ 
 

- 
 
 
 
 

129,918 
 
 

- 

- 
 
 
 
 

129,918 
 
 

- 

- 
 
 
 
 

129,918 
 
 

- 
 

กองแผนฯ 
 
 
 
 

ส านักการศึกษาฯ 
 
 

ส านักการคลัง 

มิติท่ี 3 รวม 
4 โครงการ 
1 กิจกรรม 
5 มาตรการ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติท่ี 4  
การเสริม 
สร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบ 
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน 
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

 

4.1.1 (1) โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี 
 

4.1.1 (2) กิจกรรมจัดท าและ
รายงานการจัดท าระบบการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบ คตง.ข้อ 6 
 

4.1.2 (1) โครงการจัดท ารายงาน
การควบคุมภายใน 
 

4.1.2 (2) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

หน่วยตรวจสอบฯ 
 
 

กองส่งเสริมฯ 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบฯ 
 
 

หน่วยตรวจสอบฯ 
 

 4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชน มี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามช่องทางท่ี
สามารถด าเนินการ
ได้ 
 

4.2.1 (1) มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน 
ย้าย 
 

4.2.3 (1) กิจกรรม การเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
ด าเนินโครงการเพื่อการตรวจสอบ
ของประชาชน 
 

4.2.3 (2) โครงการ ฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

500,000 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

500,000 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

500,000 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
 
 

ส านักการคลัง 
 
 
 
 

ส านักการคลัง 

 4.3 การส่งเสริม
บทบาท การ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการ “สภาท้องถิ่น
ยุคใหม่ ห่างไกลทุจริตคอรัปชั่น 
 

4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริมแล
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 

10,000 
 
 

200,000 

10,000 
 
 

200,000 

10,000 
 
 

200,000 

กองกิจการสภา 
 
 

กองกิจการสภา 

 4.4 เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน
Community  และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
 

4.4.1 (1) กิจกรรมการจัดท า
เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

4.4.2 (1) กิจกรรมบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

- 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 

มิติท่ี 4 รวม 
 4 โครงการ 
 6 กิจกรรม 
1 มาตรการ 

    



 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3   
รายละเอียดโครงการ 
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มิติที่ 1 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม แก่เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติว่ามาตรฐานทางจริยธรรม
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม          
ที่ก าหนดขึ้นในหมวดที่ 5 และมาตรา 78 (4) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ 
คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบเพ่ือให้การพัฒนาราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทาง
การปฏิบัติราชการ 
 เพ่ือให้การส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม และปูองกันการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ของกองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมเพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดเป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจของประชาชน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับข้าราชการและลูกจ้างของ 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะ          
เป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.3 เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้าง มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม และน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 
4. เป้าหมาย 
 ข้าราชการและลูกจ้างของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง-โพธิ์กลาง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 การรับฟังธรรมะจากพระสงฆ์ การฝึกปฏิบัติธรรม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ 
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7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ฝุายวิชาการแผนงานและบริหาร กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ข้าราชการและลูกจ้าง มีพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใส 
 10.2 ข้าราชการและลูกจ้าง มีจิตส านึกและวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่าง                
มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม 
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มติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
                1.1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 2 
 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท างานในองค์กร 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐบาล มีความส าคัญในการดูแล และให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพไปสู่ประชาชนในฐานะผู้รับบริการ 
ฉะนั้นการพัฒนางานในองค์กร” คนจึงกลายเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในส านัก
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กับสภาวะ
เหตุการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สภาพการณ์เช่นนี้จึงมีความจ าเป็นที่บุคลากรจะต้องมี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีใจเปิดกว้าง พร้อมที่จะปรับความคิด เปลี่ยนวิธีการท างานใหม่ให้มีความรวดเร็ว สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่จ าเป็นหลักส าคัญคือ การพัฒนาคนเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ หรือพนักงานใน
องค์กรนั้นให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์หรือมีจิตใต้ส านึกที่ดีกับองค์กร หรือเพ่ือนร่วมงานมีความรักความผูกพัน 
เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งด้านชีวิตส่วนตนและโลก 
 ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว ต้องเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และพัฒนา
ศักยภาพของทีมงานให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น มีจิตใต้ส านึกพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วย       
ความรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กรสู่ความเป็นเลิศการ
จัดการอบรมจะหล่อหลอมทุกคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรัก ความเข้าใจ และท างานร่วมกันได้อย่างดี 
เสริมสร้างทีมงานให้เข้มแข็ง พัฒนาภาพลักษณ์ของหน่วงงาน เปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของคณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ิมพูนประสิทธิภาพความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานส่งผลให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

 3.๑ เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าใจตนเองและรู้จักรู้ใจ เพ่ือนร่วมงาน
เชื่อมความรักความผูกพันแน่นแฟูนยิ่งขึ้น 

  3.2 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนผู้สนใจ เกิดการยอมรับ และเห็นคุณค่าของกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในองค์กร สร้างความส าเร็จในการท างานร่วมกันเป็นทีม 

 3.๓ เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ มีทัศนคติที่ดี ในการท างานร่วมกันทั้ง            
ต่องาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อองค์กร และผู้มารับบริการ ส่งผลให้ท างานอย่างมีความสุข สนุกกับงาน 
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 3.๔ เพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ 

 3.๕ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจให้เกินความพึงพอใจ ความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการท างาน 
 

๔. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 60 คน 
 

๕. วิธีการด าเนินงาน 
5.๑ ขออนุมัติโครงการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ 

และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินโครงการ 
5.๒ ติดต่อประสานงานวิทยากร และหน่วยงานในการทัศนศึกษาดูงานเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อย 
5.๓ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
5.๔ แจ้งกลุ่มเปูาหมายให้ทราบวัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการและด าเนินการตามโครงการ 
5.๕ ด าเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
5.๖ สรุปผลและประเมินผล ที่ได้รับจากการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
 

๖. สถานที่ด าเนินการ 
6.1 ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
6.2 หน่วยงานต้นแบบด้านการศึกษาภายในประเทศไทย 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 

๙. งบประมาณ 
700,000 บาท 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.๑ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าใจตนเองและรู้จักรู้ใจเพ่ือนร่วมงานเชื่อม             

ความรักความผูกพันแน่นแฟูนยิ่งขึ้น 
10.๒ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เกิดการยอมรับและเห็นคุณค่าของกันและกัน 

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร สร้างความส าเร็จในการท างานร่วมกันเป็นทีม 
10.๓ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ มีทัศนะคติที่ดีในการท างานร่วมกันทั้งต่องาน     

ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อองค์กร และต่อผู้มาใช้บริการ ส่งผลให้ท างานอย่างมีความสุข สนุกสนาน 
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10.๔ เพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการรับมือกับ             
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

10.๕ เสริมสร้างความมั่นใจให้เกิดความพึงพอใจ 
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มติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 1.1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 3 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการสมุดความดีการปฏิบัติงาน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมา                
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ หัวหน้าฝุายและผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานใน
การอ้างอิงที่จะใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ และหัวหน้างานสามารถวางแผน
ต่อไปได้ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างได้ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่า 
ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ท าให้
ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา              
เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงได้จัดท าสมุดความดีการปฏิบัติงานโดยให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างมีการ จดบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กรเป็นการสร้างระเบียบ
วินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝุาย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่ได้ปฏิบัติของแต่ละบุคคล 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
4. เป้าหมาย 
 ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
5. ระยะเวลา 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564)  
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคนเขียนสมุดงาน โดยบันทึกการ
ปฏิบัติงานประจ าทุกวัน ส่งให้หัวหน้าฝุายทุกวันจันทร์เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการกอง 
 6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า               
และพนักงานจ้าง 
 
7. งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณปีงบประมาณละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวม ๓ ปี เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้จ่ายในการ
บริหารโครงการ/ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าวัสดุเอกสารต่างๆ  
 
8. สถานที่ด าเนินการ 
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้าใจตรงกัน ส่งเสริมให้ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามเปูาหมาย 
 10.2 มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการปฏิบัติงานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที 
 10.3 ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานได้ทันตามเวลาที่ก าหนด 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

ล าดับที่ 1 
 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด          
                       นครราชสีมา” 

 
2. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2552 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม            
ความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ก าหนดให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่น
ในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, การมีจิตส านึกที่ดี 
ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ, การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน, การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, การให้บริการแก่ประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ         
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง, การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, การยึดมั่น
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการ
เรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้น
จากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 
2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน             
จึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและ
ฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการ            
อันเป็นการขัดกัน แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 

24 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์         
ที่เปลี่ยนไป และสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  
 3.3 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจ          
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ      
ต่อสังคม 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 6.2 ประชุมคณะท างานฯ 
 6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร          
ที่ต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 6.4 จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน  
 6.5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ  
 6.6 ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝุายบริหาร ฝุายสภาท้องถิ่น และฝุายข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 10.2 บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่อง                
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ         
มิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม             
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคุลมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์           
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. ได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการมทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564 ) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ครบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง
การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์          
ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ           
ให้เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่
ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือ          
การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิด            
ความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็น
สังคมที่ใสสะอาดลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือรวบรวมคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ใน
การท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา            
การทุจริตคอร์รัปชัน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 1 เล่ม 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 6.2. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.3. แจกจ่ายให้ส่วนราชการเพ่ือเผยแพร่ 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการรวบรวมและจัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการสร้างจิตส านึกตระหนักถึงภัยการทุจริตคอรัปชั่น 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  บทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ 
สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ได้รับรู้และติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็น
กลไกในการตรวจสอบรวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง Political Culture มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ข่าวสาร การปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนกลุ่มเปูาหมายมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๘๐ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 จังหวัดนครราชสีมา 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1 จัดท าเอกสารวิธีการปูองกันทุจริต ประกอบด้วย แผ่นพับ สิ่งพิมพ์  หรือโปสเตอร์ 
 ขั้นตอนที่ 2 เผยแพร่ โดยการจ่ายเอกสารให้กลุ่มเปูาหมาย  
 ขั้นตอนที่ 3 ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน/การประชุมประจ าเดือนหมู่บ้าน แจ้งในการ
ประชุมต่าง ๆ 
 ขั้นตอนที่ 4 แจกจ่ายเอกสารในการประชุมต่างๆ ของส่วนราชการภายในและภายนอกองค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัด 

ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณปีงบประมาณละ ๕๐,๐๐๐ บาท รวม ๓ ปี เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จ่ายในการ
บริหารโครงการ/ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าวัสดุเอกสารต่างๆ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ตัวชี้วัด  
 จ านวนเอกสารเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตที่ประชาสัมพันธ์และแจกจ่ายให้ประชาชน
กลุ่มเปูาหมายได้ไม่น้อยกว่า ๘๐% 
 10.2 ผลลัพธ์  
 ประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้มีองค์ความรู้และแนวทางการปูองกันการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร
ภาครัฐ และร่วมกันตรวจสอบเฝูาระวังมิให้มีการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานภาครัฐ 
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มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
          ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
                1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนอ าเภอห้วยแถลง      
                      จังหวัดนครราชสีมา : ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด           
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2552 กฎกระทรวง พ.ศ. 2541 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 45 (8) 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง
ไว้ ดังต่อไปนี้ ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วม
ด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า  (17) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542         
หมวด 2 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่  และหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเอง
หรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ และตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 เรื่อง ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อ 1 (2) เป็นการด าเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และไม่เข้าไปด าเนินงานที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดสามารถด าเนินการได้เอง ข้อ 1 (3) เข้าไปด าเนินงาน ตามแผนงานหรือโครงการ
ในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่งขึ้น
ไป ข้อ 2 (3) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับ
จังหวัด และไม่เป็นการซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือขยายศักยภาพ
และมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด ซึ่งการพัฒนาศักยภาพ ให้กับประชาชน การพัฒนาอาชีพ
ต่างๆ และการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่นได้เกิดการเรียนรู้เพ่ือน ามาปรับใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน แบบพอเพียงสร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว สอดคล้องกับนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ข้อ 1 นโยบายสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ ข้อ 4 นโยบายด้านการพัฒนาสังคม ดังนั้น กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดโครงการหรือ
กิจกรรมตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแนวทางเดียวกันกับส่วนราชการ จึงเป็นการ
ด าเนินโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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 ศาสตร์พระราชา คือ แนวทางการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช           
บรมนาถบพิตร คือ องค์ความรู้ที่ว่าด้วยเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครอบคลุมในทุกมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พระราชประสงค์ของพระองค์คือ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
และด้านจิตใจของประชาชนคนไทยเป็นส าคัญ และแนวทางการพัฒนาเริ่มต้นที่  การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ             
โดยปัจจัยของการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วย การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นปัจจัยความส าเร็จ ซึ่งปัจจัยการพัฒนาแต่ละข้อมีจุดเชื่อมโยงกัน เปูาหมายในการพัฒนาของ        
ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คือการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน             
โดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้องค านึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ  
และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลาย แต่ที่ส าคัญคือนักพัฒนาจะต้องมีความรัก 
ความห่วงใย ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพ่ือนมนุษย์   
 ศาสตร์พระราชา ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร              
เป็นแนวทางการพัฒนาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่า องค์ประกอบของศาสตร์พระราชา คือ 
การศึกษาและสุขภาพ การเพ่ิมผลิตภาพการผลิต การค้นคว้าวิจัย การบริหารความเสี่ยง การอนุรักษ์ธรรมชาติ 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ละองค์ประกอบล้วนมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน               
เน้นแนวทางในการด าเนินชีวิต เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดี  มีสุขของคนไทย ซึ่งคณะรักษา              
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลปัจจุบัน ได้น้อมน ามาเป็นนโยบายและพัฒนา ให้ความส าคัญกับ “คน”                
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา อีกทั้งการพัฒนานั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่คนที่อยู่ในระดับครัวเรือน ระดับท้องถิ่น จึงจะเป็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นเข็มทิศชี้น าทางไปสู่การปฏิบัติให้สามารถบรรลุเปูาหมายและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ 
ที่ดี พ่ึงพาตนเอง กระทั่งสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนได้ ความโดดเด่นของศาสตร์
พระราชา คือ แนวปฏิบัติที่มีกระบวนการที่มีเอกลักษณ์ ค านึงถึงบริบททางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของ 
แต่ละพ้ืนที่ แก้ปัญหาแบบองค์รวม ให้ความส าคัญกับความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการของคนในพ้ืนที่ ตามหลักการ
ทรงงานข้อที่ว่าการพัฒนาต้อง “ระเบิดจากภายใน” เอกลักษณ์การท างาน ตามแนวศาสตร์พระราชา คือ การแบ่ง
เปูาหมาย เป็นสามขั้นตอน ได้แก่ เพ่ืออยู่รอด (Survival) พ่ึงตนเอง (Self-reliance) และยั่งยืน (Sustainable) 
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดเป็นพันธกิจในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
น าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่าง
ยั่งยืน    
 อ าเภอห้วยแถลง มีประชากรประมาณ 76,711 คน สังคมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นครอบครัว                
ขนาดใหญ่ (ครอบครัวขยาย) สมาชิกในครอบครัวมักช่วยกันท างานเพ่ือผลิตอาหาร ท างานเป็นฤดูกาลมี            
ความผูกพันกับศาสนา ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาอย่างเคร่งครัด วัดเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของ 
ชาวชนบท รวมทั้งใช้ประกอบกิจกรรม พิธีกรรมต่างๆ ประชาชนส่วนใหญ่ของอ าเภอห้วยแถลง ขาดความรู้              
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่า ประชาชน 
ในพ้ืนที่มีการด าเนินกิจกรรมตามศาสตร์พระราชาเป็นส่วนน้อย มีการน าศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติบ้าง            
แต่ยังไม่แพร่หลาย การที่เราจะยกระดับศักยภาพของประชาชน รวมถึงเร่งการพัฒนาให้สามารถเดินไปข้างหน้าได้
พร้อมๆ กันอย่างยั่งยืนนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องตระหนักถึงปัญหาและความท้าทายส าคัญที่จะต้องเผชิญใน
อนาคต เพ่ือที่จะสามารถเตรียมการ คิดค้นกลไก ส าหรับบริหารจัดการและวางแนวทางต่างๆ ที่จะสามารถรับมือ
กับทุกๆ ปัญหาเหล่านั้นด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาแล้วเห็นว่า อ าเภอห้วยแถลง           
มีศักยภาพและสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบ การด าเนินงานตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้            
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จึงส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้การน าศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชน ได้เรียนรู้ทักษะและหาประสบการณ์ให้มีความตระหนักรู้และน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น สามารถต่อยอดเป็นอ าเภอต้นแบบในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้กับอ าเภออ่ืนๆ ได้  
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เกิดแนวทางการบริหารจัดการในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชนเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เป็นรากฐานการพัฒนาน าไปสู่การพึ่งพาตนเอง            
ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ เกิดจากการศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่และ              
น านวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ มาพัฒนาให้กับชุมชนของตนเองได้ 
 
4. เป้าหมาย 
 4.1 จัดฝึกอบรมทางวิชาการ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 3 รุ่น รวม 675 คน ประกอบด้วย 
  - ประชาชนอ าเภอห้วยแถลง                 จ านวน   645   คน 
  - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่, วิทยากร, แขกผู้มีเกียรติ จ านวน     30   คน 
 4.2 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง จ านวน 3 รุ่น รวม 675 คน ประกอบด้วย 
  - ประชาชนอ าเภอห้วยแถลง     จ านวน   645   คน 
  - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่    จ านวน     30   คน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 5.1 อบรมทางวิชาการ จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 1 วัน ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอห้วยแถลง อ าเภอ             
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
 5.2 ศึกษาดูงานในพ้ืนที่จังหวัดระยอง จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 2 วัน 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เครือข่ายภาคประชาชน เพ่ือวางแนวทางการ
ด าเนินงานพัฒนาศักยภาพประชาชน เข้าร่วมอบรมทางวิชาการพร้อมศึกษาดูงาน 
 6.2 ขออนุมัติโครงการตามล าดับเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 6.3 ประสานงานสถานที่จัดอบรมทางวิชาการและสถานที่ศึกษาดูงานตามศาสตร์พระราชา 
 6.4 ประเมินผลและรายงานผลด าเนินโครงการ 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

7.1 ประชาชนอ าเภอห้วยแถลง เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้และเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาตามศาสตร์
พระราชา 

7.2 ประชาชนอ าเภอห้วยแถลง  สามารถน าประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้และ             
น านวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ มาพัฒนาให้กับชุมชนของตนเองได้ 
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8. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
9. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 1,700,000 บาท 
 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 11.1 ประชาชนอ าเภอห้วยแถลง เปูาหมายเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนทักษะตามโครงการ             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 11.2 ประเมินผลความพึงพอใจผู้น าชุมชนและประชาชนที่ เข้ารับการอบรมด้านวิชาการ                          
มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
          ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
                1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมการคัดแยกขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมน า 
                      หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
2. หลักการและเหตุผล   
 เนื่องจากรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย           
ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัด
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก และส่งส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มาก
ที่สุด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในสังกัดองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าโครงการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดโฟม” และ “โรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดโฟม” เพ่ืองดใช้ภาชนะจากโฟมใส่อาหาร เพราะนอกจากเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เนื่องจากมีสารก่อให้เกิดโรคมะเร็งแล้วยังเป็นปัญหารุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม คือ ไม่ย่อยสลายนานเกิน 100 ปี และ
หากเผาไหม้จะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก เกิดภาวะโลกร้อนตามมา ซึ่งผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ส าคัญ        
อีกประการหนึ่งคือ การเกิดอุบัติการณ์โลกไข้เลือดออก อันจากการแพร่พันธุ์ และการกลายพันธุ์ของยุงลาย             
ซึ่งเป็นภาหะของโรคไข้เลือดออกแพร่ระบาดมาสู่มนุษย์ นอกจากนั้นแล้วนโยบายของรัฐบาลให้มีน้อมน า         
“ศาสตร์พระราชา” แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ไปขยายผลให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปด าเนินการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมการคัดแยกขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมน าปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้แก่ครู นักเรียนแกนน าด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 58 แห่ง มีการฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะ และน าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์
ใหม่ เพื่อลดการเกิดวิกฤติภาวะโลกร้อนร่วมทั้งน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับประยุกต์ให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตสืบไป  
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.๑ เพ่ือเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกในการลดปริมาณขยะเพ่ือปัญหาโลกร้อน 
 3.๒ เพ่ือสาธิตการคัดแยกขยะ และการน ากลับมาใช้ใหม่ 
 3.๓ เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้ และน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
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4. เป้าหมาย 
 ให้ความรู้การคัดแยกขยะ การลดการเกิดภาวะโลกร้อน แก่ครู นักเรียนแกนน าด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 58 แห่ง จ านวน 760 แห่ง 

 
5. ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

5.๑ ผลผลิต 
ครูและนักเรียนแกนน าด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมามีความรู้ในการลดการใช้โฟม และการคัดแยกขยะ การลดภาวะโลกร้อน การปูองกัน             
โรคไข้เลือดออก จ านวน 760 คน        

5.๒ ผลลัพธ์ 
๑) ครูและนักเรียนแกนน าด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 58 แห่ง มีการคัดแยกขยะ การลดภาวะโลกร้อน 
๒) สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีการคัดแยกขยะในโรงเรียนอย่าง

เป็นรูปธรรม และน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3) ช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยรวม  

 
6. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง ๕๘ แห่ง 
 
7. วิธีด าเนินการ 
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนส่งเสริมการคัดแยกขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 รุ่นที่ 1 เข้ารับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 140 คน จากกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 1 จ านวน 11 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนครบุรี โรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โรงเรียนวังน้ าเขียว
พิทยาคม โรงเรียนวังหมีพิทยาคม โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา  
 รุ่นที่ 2 เข้ารับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 130 คน จากกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 2 จ านวน 10 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โรงเรียนคลองวิทยา โรงเรียนกลางดง         
ปุณณฺวิทยา โรงเรียนปากช่อง 2 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร โรงเรียนกฤษณาวิทยา โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา 
โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว  
 รุ่นที่ 3 เข้ารับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 130 คน จากกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 3 จ านวน 10 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โรงเรียนพระทองค าวิทยา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 โรงเรียน         
วังโปุงพิทยาคม โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โรงเรียนปราสาทวิทยา โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม โรงเรียนมัธยม
บึงปรือ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณฯ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 
 รุ่นที่ 4 เข้ารับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 120 คน จากกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 4 จ านวน 9 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบัวใหญ่  โรงเรียนวัดประชานิมิตร  โรงเรียนบัวลาย โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม โรงเรียนโตนดพิทยาคม โรงเรียนมะค่าวิทยา โรงเรียน         
หินดาดวิทยา 
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 รุ่นที่ 5 เข้ารับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 130 คน จากกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 5 จ านวน 10 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โรงเรียน
หนองบุญมากพิทยาคม โรงเรียนสูงเนิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา โรงเรียนกุดจิกวิทยา 
โรงเรียนสองครพิทยา โรงเรียนวังรางพิทยาคม โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 
 รุ่นที่ 6 เข้ารับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 110 คน จากกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 6 จ านวน 8 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประทาย โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม  โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม โรงเรียนตลาดไทรพิทยา
คม โรงเรียนเมืองยางศึกษา โรงเรียนช่องแมววิทยาคม โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม โรงเรียนหนองขามพิทยาคม  
  
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖2 
 
9. งบประมาณด าเนินการ 
 เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ส านักการช่าง ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การ            
ลดภาวะโลกร้อนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ครูและนักเรียนแกนน าด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 58 แห่ง มีความรู้ในการลดการใช้โฟม และการคัดแยกขยะ การลดภาวะโลกร้อน            
การปูองกันโรคไข้เลือดออก 
 10.2 ครูนักเรียนแกนน าด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ทั้ง 58 แห่ง มีจิตส านึกในการลดการใช้โฟม และการคัดแยกขยะ 
 10.3 ลดอุบัติการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่โดยรอบสถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 58 แห่ง 
 
๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 

36 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
          ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
                1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ล าดับที่ 2 
 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการ “จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา” ตามนโยบาย  
                      “จังหวัดสะอาดโคราชไร้ขยะ”ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 
 
๒. หลักการและเหตุผล   

สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) ได้มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
“ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี โดยใช้หลัก 3 Rs การใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมา            
ใช้ใหม่ โดยมีเปูาหมายเพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย ในภาพรวมของประเทศลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอย รวมทั้งจังหวัดนครราชสีมา ได้มีประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและการ
รักษาความสะอาดจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ในข้อที่ 4 ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน  
มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” เพ่ือรวบรวมขนส่งน าไปก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวและเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดการของเสียอันตรายจังหวัด
นครราชสีมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม จึงได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ดังนี้  

๑) ครั้งที่ ๑ จัดท าโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข : รณรงค์จัดการของเสียอันตรายชุมชน       
จังหวัดนครราชสีมา” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 (วันสิ่งแวดล้อมไทย) ซึ่งสามารถรวบรวมของเสียอันตราย
ชุมชนได้ จ านวน 9.9 ตัน 

๒) ครั้งที่ 2 จัดท าโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข: รณรงค์จัดการของเสียอันตรายชุมชน จังหวัด
นครราชสีมา”เมื่อวันที่ 5 - 6 มิถุนายน๒๕59 สามารถรวบรวมก าจัดของเสียอันตรายได้ 5 ตัน 

๓) ครั้งที่ ๓ ในปีงบประมาณ 2560 ได้จัดท าโครงการ“จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัด
นครราชสีมา” ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ” ประจ าปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 
2560 ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ านวน 36 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก 11 อ าเภอ 
สามารถรวบรวมก าจัดของเสียอันตรายได้ 5 ตัน  

เพ่ือให้การจัดการของเสียอันตรายจังหวัดนครราชสีมาด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาจึงได้จัดท าโครงการ“จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมา”ตามนโยบาย 
“จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนจังหวัดนครราชสีมา มีส่วน
ร่วมในการคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะทั่วไป และรวบรวมน าไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
รวบรวมขนส่งไปก าจัดโดยบริษัทเอกชนที่รับก าจัดของเสียอันตรายโดยเฉพาะ ซึ่งมีความปลอดภัยและถูกต้องตาม
หลักวิชาการ เพ่ือลดปัญหาการแพร่กระจายสารพิษจากของเสียอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาต่อไป 
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๓. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการรณรงค์ส่งเสริม ให้ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกของ
เสียอันตรายจากชุมชน ท าให้เกิดระบบการคัดแยก รวบรวม และน าไปก าจัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมา 
 3.3 เพ่ือรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนของจังหวัดนครราชสีมาไปก าจัด อย่างถูกหลักวิชาการเพ่ือ
ลดปัญหาการแพร่กระจายของสารพิษ โลหะหนักต่างๆ ออกสู่สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 
๔. เป้าหมาย 
 4.1 ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ออกหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ จัดตั้งจุด
รวบรวมขยะอันตรายชุมชนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 
 4.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กับ ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาร่วมวางแผน
ด าเนินโครงการฯ และออกส ารวจข้อมูลปริมาณของเสียอันตรายชุมชนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เปูาหมาย (32 อ าเภอ) เพ่ือนัดหมายรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนน าไปส่งก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 
 4.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ้างเหมาบริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรองว่ามีการก าจัดของ
เสียอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ มาขนส่งของเสียอันตรายชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 32 
อ าเภอ  ในจังหวัดนครราชสีมา 
 
๕. ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

๕.๑ ผลผลิต 
1) เกิดกลไกและระบบการรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ          

ในจังหวัดนครราชสีมาไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยบริษัทรับก าจัดของเสียอันตรายที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม 

2) ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันจัดกิจกรรมรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน จ านวน 100 
คน/ครั้ง มีจิตส านึกในการคัดแยกและรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนไปก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 

๕.๒ ผลลัพธ์ 
๑) ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมามีจิตส านึกในการคัดแยกและรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน 
๒) สารพิษและโลหะหนักจากของเสียอันตรายชุมชน ไม่แพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม 
๓) คุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมาดีขึ้น 
 

๖. พื้นที่ด าเนินการ 
 32 อ าเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา 
 
๗. วิธีด าเนินการ 
 7.1 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 7.2 ส ารวจปริมาณของเสียอันตรายชุมชน 
 7.3 จังหวัดนครราชสีมาออกหนังสือเชิญองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าร่วม เพ่ือนัดหมายรวบรวมของเสีย
อันตรายจากชุมชนไปก าจัด 
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 7.4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจ้างเหมาบริษัทเอกชนมาขนส่งของเสียอันตรายไปก าจัด
อย่างถูกหลักวิชาการ 
 7.5 สรุปและประเมินผลโครงการ 
 
๘. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 มิถุนายน ๒๕๖2 
 
๙. งบประมาณด าเนินการ 
 เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
๒๕62 ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ โครงการโคราชเมืองสะอาด (Korat Green and Clean 
City) และจัดการของเสียอันตรายชุมชน ตั้งไว้ 5๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
โคราชเมืองสะอาด (Korat Green and Clean City) และจัดอบรมด าเนินกิจกรรม ๕ส. ให้แก่บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการโคราชเมืองสะอาดและจัดท า
เอกสารเผยแพร่ และจัดประกวดหน่วยงานดีเด่นด้าน ๕ส. และจัดกิจกรรมรณรงค์ของเสียอันตรายชุมชนจังหวัด
นครราชสีมาและขนส่งของเสียอันตรายไปก าจัดให้ถูกหลักวิชาการ โดยเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ “จัดการของ
เสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา” ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ”  
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมารู้จักวิธีการคัดแยกของเสียอันตรายชุมชนตั้งแต่ต้นทาง 
 10.2 เกิดกระแสความตื่นตัวในการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองโดยการคัดแยกของเสียอันตราย
ชุมชนในทุกชุมชน และมีการน าไปก าจัดอย่างเป็นระเบียบ 
 10.3 ปริมาณของเสียอันตรายในพื้นที่ลดลง คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นท าให้โคราชเป็นเมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 
  
11. การติดตามและประเมินผล 
 11.1 ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมขน
ของเสียอันตรายไปก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 
 11.2 ติดตามผลจากประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ จ านวน 100 คน ว่ามีจิตส านึกในการคัดแยกของ
เสียอันตรายจากชุมชนไปก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 
 
๑2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน (ปปช.) 
  
2. หลักการและเหตุผล 
  สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ของบุคคล เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การแข่งขันอย่างรุนแรง
ทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักหน้าที่ของตนและ
ฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติ ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
 

4. เป้าหมาย 
  นักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 58 โรงเรียนๆ ละ 10 คน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
6. วิธีด าเนินการ 
           ด าเนินการเอง              จ้างเหมา 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
          ไตรมาศที่ 4 ของปีงบประมาณ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  1,000,000  บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 90 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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มิติที่ 2 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
          2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

ล าดับที่ 1 
 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ  
                      ปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 
2. หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ส าคัญซึ่งได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลก จากผลการศึกษาพบว่า     
ในประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ทั้งภาคราชการและ
ภาคเอกชน  ซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ อีกทั้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความม่ันคงของประเทศ เหตุผล
ส าคัญที่ท าให้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลง ในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรม
และค่านิยมที่ เป็นอุปสรรคในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต อาทิเช่น ค่านิยมในการบริ โภค               
ความสะดวกสบาย ยกย่องคนที่มีฐานะดี และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน เป็นผล
ให้เกิดความเสื่อมของค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ประกอบกับปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใส           
ในการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและ        
มีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก 
 ปัจจุบันการทุจริตมีลักษณะเป็นวัฏจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบ            
การทุจริตที่แตกต่างและหลากหลาย อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการให้สัมปทานฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง               
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีการปลูกฝังค่านิยมที่สร้างสรรค์ มีกลไก หรือเครื่องมือที่จะควบคุมให้เจ้าหน้าที่
ภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกและปูองกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมในเชิงลบ ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันที่ถาวรแข็งแรง          
ในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 ดังนั้น เพ่ือกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้ข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่       
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการประพฤติปฏิบัติโดยใช้  
หลักคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งเพ่ือเป็นการระดมความคิดเห็นในการพัฒนา
ระบบและกลไกการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ยึดถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและ            
สร้างภาพลักษณ์ “ข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด” ให้เป็นจริง จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการเสริมสร้างการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานขึ้น   
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างให้ ข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่าง         
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มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่น
ไทยใสสะอาด 
 3.3 เพ่ือหาแนวทางในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต น าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 
 
4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 250 คน 
   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แจ้งผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
 6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6.5 ด าเนินการตามโครงการ 
 6.6 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 งบประมาณจ านวน  250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ 
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 10.2 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการ ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่น
ไทยใสสะอาด 
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 10.3 เพ่ือหาแนวทางในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต น าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง             
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
 

ล าดับที่ 1 
 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการ “เสริมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  
 
2. หลักการและเหตุผล  
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจาณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร 
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน         
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ             
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 21 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของ
กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
 
4. เป้าหมาย 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
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 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย 
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมาณผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผล การปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรอง การประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 
21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง           
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
 

ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการบริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่าง
แท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ [แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔)    
พ.ศ. ๒๕๕๒] มาตรา ๔๕/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไป           
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง           
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  และตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2545   
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
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4. เป้าหมาย 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 มาตรการ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   
 
6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2545   
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต   
 1) มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน  1 มาตรการ 
 2) เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 1) ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ไม่น้อยกว่า 90 % 
 2) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
   3) การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สามารถปูองกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ได ้
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด  
 

ล าดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีฐานะเป็นนิติบุคคลและด าเนินกิจการภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด การที่จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงาน
ให้มีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาธิบาลและ เพื่อแสดงออกของ
หน่วยงานของรัฐที่พึงมีต่อประชาชน 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๔๕/๑ ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดซื้อจัดจ้างและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 
และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ประกอบกับ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๒๓ ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่
จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดให้มี
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทุกโครงการทุกกิจกรรม  
 
๓. วัตถปุระสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาธิบาล 
 ๓.๓ เพ่ือปูองกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
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๔. เป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จ านวน ๕ ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซด์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ
ส่งผู้เสนอราคา ศูนย์รวมข่าวของจังหวัดนครราชสีมา   
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 จังหวัดนครราชสีมา 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดท าประกาศ ดังนี้ 
 1) ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ 
 2) ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   3) ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
 5) ประกาศก าหนดวัน เวลาและสถานที่ในการตรวจรับงาน   
          ๖.๒ น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางที่ก าหนด 
 
๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 - ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณที่ใชใ้นการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนบริหารงานพัสดุ ส านักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต  
          เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๕ ช่องทาง 
  10.2 ผลลัพธ์ 
            1) ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการที่จัดซื้อ 
จัดจ้างทั้งหมด 
 2) การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
   3) สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด  
 

ล าดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้ส่วนราชการ         
มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนโดยการปฏิบัติงานดังกล่าวให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งการปูองกันปัญหาการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ 
 
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๓.๒ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 ๓.๓ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 ๓.๔ เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๓.๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 ๓.๖ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 
๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ ทุกส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 ๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
          ๖.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๖.๒ จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
 ๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 



 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 

51 

 ๖.๖ รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 ๖.๗ เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 - ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนบริหารงานพัสดุ ส านักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๒ ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่า 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
          2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความ            
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
 

ล าดับที่ 1 
 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
                      นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งในหลายรูปแบบ          
ซึ่งเกิดขึ้นตามกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม   
โดยได้มีแนวคิดในการจัดการปกครองท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง
มากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  มีฐานะเป็นนิติ
บุคคลแยกออกจากจังหวัด โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตเทศบาลและในปี 2540 
มีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แทนพระราชบัญญัติระเบียบราชการส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2498 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส านัก 5 
กอง 1 หน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้ ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส านักการคลัง ส านักการช่าง ส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองการเจ้าหน้าที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองแผนและ
งบประมาณ กองสาธารณสุข กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต และหน่วยตรวจสอบภายใน  
 หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะต้องให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการเป็นจ านวนมากเพ่ือเป็น          
การพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จึงมีความประสงค์จะส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดนครราชสีมา พิจารณาคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้ เป็นผู้ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยส ารวจ            
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่  
ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกว่ามีมากน้อยเพียงใด 
 
4. เป้าหมาย 
 เก็บจากผู้รับบริการกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 700 ราย 
   
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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6. วิธีด าเนินการ 
 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจ จ านวน 4 ชุด ประกอบด้วย 
 6.1 แบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้บริการ งานเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก
การค้าน้ ามัน เป็นแบบเลือกตอบ 5 ระดับ 
          6.2 แบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้บริการงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นแบบเลือกตอบ 5 ระดับ 
 6.3 แบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้บริการ งานศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา เป็นแบบเลือกตอบ 5 ระดับ 
 6.4 แบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้บริการ งานบริการเครื่องสูบน้ าเป็นแบบเลือกตอบ 5 ระดับ 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
          งบประมาณ 98,900 บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจ  
 10.1 ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
 10.2 ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
  10.3 ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
  10.4 ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
  10.5 ประชาชนได้ทราบบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
       2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสารธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความ            
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

ล าดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการช าระภาษีออนไลน์ 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา           
เรื่อง การเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.  2552 เพ่ือจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
จากการค้าน้ ามันจากยอดการจ าหน่ายน้ ามัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ ในอัตรา 3.50 
สตางค์/ลิตร/กิโลกรัม โดยให้ผู้ประกอบการค้าน้ ามันในเขตจังหวัดนครราชสีมา น าเงินภาษีส่งให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป, จัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด              
จากการค้ายาสูบ โดยให้ผู้ประกอบการค้ายาสูบในเขตจังหวัดนครราชสีมาน าส่งภาษียาสูบ ในอัตราม้วนละ 9.30 
สตางค์ และน าเงินภาษีส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้
พักในโรงแรม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 เพ่ือ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จะมอบใบรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเรียกเก็บจากผู้เข้าพัก 
ในอัตราร้อยละ 1 ของค่าเช่าห้องพัก และน าเงินค่าธรรมเนียมส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิม ฉบับที่ 5 มาตรา 3/1 การบริหาร
ราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ             
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย     
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ ได้มีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 
    ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักการส าคัญ ข้อ 1 การบริหารจัดการ
ภาครัฐ  แนวใหม่ หลักการย่อย ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิด
ประสิทธิภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ ต้องมีการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพ่ืออ านวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและ
ไม่มีความจ าเป็น ข้อ 2 ค่านิยมประชาธิปไตย เปิดเผย/โปร่งใส การปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วย           
ความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้ง ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย หลักนิติธรรม ในการ
ปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความ           
เป็นธรรมไมเ่ลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝุายต่างๆ   
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 ดังนั้น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ประหยัดเวลา ลดภาระค่าใช้จ่าย บริการด้วย
ความเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ฝุายพัฒนารายได้ ส่วนบริหารงานคลัง ส านักการคลัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดท าโครงการช าระภาษีออนไลน์ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
       3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการค้าน้ ามันก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ 
ผู้ประกอบการค้าน้ ามัน ผู้ประกอบการค้ายาสูบ และผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ประหยัดเวลา ลดภาระค่าใช้จ่าย 
        3.2 เพ่ือบริการผู้ประกอบการ ด้วยความเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติโปร่งใสตรวจสอบได้        
     3.3 เพ่ือท าให้ผู้ประกอบการเกิดความประทับใจ มีความพึงพอใจและเต็มใจในการน าส่งเงินภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 
 
๔. เป้าหมาย 
 ผู้ประกอบการ ที่ช าระภาษีฯ จากการค้าน้ ามัน, ภาษีฯ จากการค้ายาสูบ และค่าธรรมเนียมฯ จากผู้พัก        
ในโรงแรม เขตจังหวัดนครราชสีมา 32 อ าเภอ 
  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
       จังหวัดนครราชสีมา 32 อ าเภอ 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 จัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน และติดประกาศ ณ จุดบริการ 
 6.3 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการรับช าระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ 
 6.4 จัดแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน 
 6.5 รับบริการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาก าหนดไว้ โดยไม่เลือกปฏิบัติ  
 6.6 บริการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  6.7 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการ 
  6.8 รายงานผลการปฏิบัติงาน  
   
๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 - ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายพัฒนารายได้ ส่วนบริหารงานคลัง ส านักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
      10.1 รับบริการช าระภาษีออนไลน์ อ านวยความสะดวก ท าให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลา ลดภาระ
ค่าใช้จ่าย 
    10.2 รับบริการผู้ประกอบการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส ตรวจสอบได้        
     10.3 ท าให้ผู้ประกอบการเกิดความประทับใจ มีความพึงพอใจและเต็มใจในการน าส่งเงินภาษีและ
ค่าธรรมเนียม โดยระดับการประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 75 % 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการช าระภาษีฯ จากการค้าน้ ามัน,  ภาษีฯ จากการค้า  
                       ยาสูบ และค่าธรรมเนียมฯ จากผู้พักในโรงแรม 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา           
เรื่อง การเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2552 เพ่ือจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
จากการค้าน้ ามัน จากยอดการจ าหน่ายน้ ามัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ ในอัตรา 3.50 
สตางค์/ลิตร/กิโลกรัม โดยให้ผู้ประกอบการค้าน้ ามันในเขตจังหวัดนครราชสีมา น าเงินภาษีส่งให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป, จัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด               
จากการค้ายาสูบ โดยให้ผู้ประกอบการค้ายาสูบในเขตจังหวัดนครราชสีมา น าส่งภาษียาสูบ ในอัตราม้วนละ 9.30 
สตางค์ และน าเงินภาษีส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด              
จากผู้พักในโรงแรม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 
เพ่ือจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จะมอบใบรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเรียกเก็บจากผู้เข้าพัก 
ในอัตราร้อยละ 1 ของค่าเช่าห้องพักและน าเงินค่าธรรมเนียมส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  
         ตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิม ฉบับที่ 5 มาตรา 3/1 การบริหาร
ราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความ         
มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ ได้มีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 
 ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักการส าคัญ ข้อ 1 การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ หลักการย่อย ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดผลิตภาพที่
คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ืออ านวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น 
ข้อ 2 ค่านิยมประชาธิปไตย หลักการย่อยเปิดเผย/โปร่งใส การปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
สม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 
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 ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงขั้นตอนการรับบริการ ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้ ฝุายพัฒนารายได้ ส่วนบริหารงานคลัง ส านักการคลัง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดท าโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน 
           3.2 เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
           3.3 เพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ 
           3.4 เพ่ือให้ผู้ประกอบการ ได้รับการบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 
           3.5 บริการด้วยความโปร่งใส และผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไป สามารถตรวจสอบได้ 
 
๔. เป้าหมาย 
 ผู้ประกอบการที่ช าระภาษีฯ จากการค้าน้ ามัน,  ภาษีฯ จากการค้ายาสูบ และค่าธรรมเนียมฯ จากผู้พัก 
ในโรงแรม เขตจังหวัดนครราชสีมา 32 อ าเภอ 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
          จังหวัดนครราชสีมา 32 อ าเภอ 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  6.2. จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.3. จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ผู้ประกอบการทราบโดยทั่วกัน 
  6.4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก ่
               1) ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
 2) ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็น 
 4) จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
 5) จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนหรือผู้ประกอบการนอกเวลาราชการ โดยให้บริการช่วงพัก
กลางวัน 
 6) จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
 7) มีการติดตามประเมินผล เพ่ือแก้ไขจุดบกพร่องการปฏิบัติงาน  
  
๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 

59 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายพัฒนารายได้ ส่วนบริหารงานคลัง  ส านักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ได้เปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน 
           10.2 ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
           10.3 ได้จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ 
           10.4 ผู้ประกอบการ ได้รับการบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 
           10.5 ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไป สามารถตรวจสอบได้  
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน 
หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น          
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอ านาจ การตัดสินใจเกี่ยวกับการ
สั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
           3.2 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ              
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
           3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
 
๔. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา            
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของ
ผู้มีอ านาจในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
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  6.2. แจ้งเวียนผู้รับมอบอ านาจและทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับทราบ 
  6.3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยต่อ
สาธารณชน 
    
๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 

          10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพ่ิมมากขึ้น 
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มติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
          2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
 2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
 

ล าดับที่ 1 
 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการครูดีเด่นในวันครู  
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ครูนับว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้สั่งสอนถ่ายทอดและ
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมให้แก่ศิษย์ อีกทั้งปฏิบัติตนอย่างมีระเบียบแบบแผน และ
ค่านิยมอันดีงามของสังคมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์ จึงเป็นบุคคลที่ทุกคน
ควรให้การยกย่องเชิดชู 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษา มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 
2,272 คน ปฏิบัติหน้าที่ประจ าในสถานศึกษา ทั้ง 58 โรงเรียน ได้ตระหนึกถึงความส าคัญของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเป็นอย่างดี จึงจัดโครงการจัดงานวันครูขึ้นเพ่ือให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตลอดถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้ร่วมร าลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และ
แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณของครูบาอาจารย์ อันเป็นค่านิยมที่ดีงาม อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญก าลังใจแก่คณะ
ครูในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป โดยก าหนดจัดกิจกรรมร าลึกพระคุณบูรพาจารย์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 58 โรงเรียน การมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น            
การแสดงผลงานทางวิชาการ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งคุณค่าแห่งความดีงามตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครูสืบไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมร าลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ 
 3.2 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 58 แห่ง 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย     

4.1 ด าเนินการจัดงานวันครูและจัดนิทรรศการ จ านวน 1 ครั้ง กลุ่มเปูาหมายประกอบด้วยคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา/คณะที่ปรึกษานายกฯ/เลขานุการนายกฯ/หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 58 โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2,500 คน 

4.2 ประชุมทางวิชาการ จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 2,500 คน 
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5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการฯ 
 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
7. งบประมาณ 
 4,000,000 บาท 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมร าลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ 
  8.2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 8.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากร หรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจนและมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส 
 ดังนั้น กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดท า “มาตรการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต” เพ่ือก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วย   
ความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายใน
องค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตน าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ 
  
4. เป้าหมาย 
 ข้าราชการและลูกจ้างของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 
6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนภายในกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต กับผู้บังคับบัญชา
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการทุกส่วนราชการภายในกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตเสนอ
ผู้บริหารทราบ 
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7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ฝุายวิชาการแผนงานและบริหาร กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
 10.2 ทุกส่วนราชการภายในกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 10.3 การบริหารงานมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 

66 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร 
              ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)             
ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต   
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่
สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ในระดับจังหวัด และ
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง               
ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึด
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วน
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงได้เห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ในระดับท้องถิ่นเอง ซึ่งจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ             
การทุจริต โดยได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น                 
มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและ              
การมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ              
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา สู่การรับรู้ของสาธารณชน 
  
4. เป้าหมาย 
 4.1 การประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร 
 4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กร  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 
6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือปูองกันการทุจริตและต้านการทุจริต  
 6.2 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.3 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.4 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตต่อสาธารณชน 
 6.5 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.6 ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหารได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
 10.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 

ล าดับที่ 1 
 
1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

 
2. หลักการและเหตุผล 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ            
ทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง              
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ  
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
 
4. เป้าหมาย 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
6.วิธีด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย  
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 

ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน            
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขึ้นเพ่ือ
ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 
4. เป้าหมาย 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 
6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม  
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 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา               
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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มิติที่ 3 
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มติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี            
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา         
                      ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”            
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้บริการ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือ
ประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้
โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
 
4. เป้าหมาย 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 แห่ง 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่
ก าหนด  
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 6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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มติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี          
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
  3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหา การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน  การคลัง พัสด ุ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้   
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการปูองกัน  
มิให้เกดิการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐและพัฒนาเครือข่ายในการติดตาม เพ่ือให้มีระบบและกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต 
หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในองค์กร 
 
4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ รายการบัญชีรับ – จ่ายเงินประจ าปี ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและ
งบอ่ืนๆ และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ ลงเว็บไซด์ วารสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายการบัญชี  ฝุายจัดหาพัสดุ  ส านักการคลัง 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ              
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใส่
ในการปฏิบัติงานในองค์กร 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี   
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 

ล าดับที่ 1 
 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรม องค์การบริหารส่วน  
                      จังหวัดนครราชสีมา 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด
นครราชสีมา มีอ านาจหน้าที่ ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ตามที่ระบุใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  โดยมี
จุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งภารกิจ คือ ท าให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน   
 นอกจากนั้น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546  
มาตรา 8 ระบุว่าส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ โดย
ส่วนราชการจะต้องปฏิบัติภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทุกขั้นตอน   
 ในการนี้ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบวิสัยทัศน์ (Vision) การบริหารงานรับทราบถึงนโยบาย 
(Mission) การบริหาร เพ่ือให้เกิดกลยุทธ (Strategy) ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารของภาคประชาชน 
หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัด กระท าขึ้น อันจะส่งผลให้ประชาชนมีความสุข อยู่ดีกินดี ตามเปูาหมายที่วางไว้ (Goal) จึงต้องมีการจัดท า
สื่อและหาช่องทาง ในการสื่อสารกับทั้งบุคคลภายในและประชาชนภายนอก เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร น าเสนอ
การบริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จึงได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรมและโครงการ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ได้ด าเนินการให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบ 
 3.2 เพ่ือสร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 3.3 เพ่ือการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของประชาชน 
 3.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยผ่าน 
สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ 



 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 

78 

  3.5 เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาโดยผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ 
 
4. เป้าหมาย 
  4.1 เปูาหมายประเภทบุคคล 
  1) กลุ่มบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง ทีมที่ปรึกษาที่อยู่ในอ าเภอเมือง และต่างอ าเภอ เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ประสานงานประจ าอ าเภอทุก
อ าเภอ           รวมไปถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคน 
  2) กลุ่มบุคคลภายนอกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ ประชาชนทั่วไป นักธุรกิจ ภาคเอกชน  
ภาครัฐอ่ืนๆ ภาคการศึกษา ประชาชนหน่วยงานต่างประเทศ รวมไปถึงสื่อมวลชนต่างๆ   
  4.2 เปูาหมายประเภทผลงาน เชิงปริมาณ 
  1) จัดท าและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรม โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในรูปแบบวีซีดี วิดีโอ ดีวีดี ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ส่วนกลาง สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สถานีโทรทัศน์
เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศน์ผ่านด่าวเทียม และสถานีโทรทัศน์อ่ืนๆ   
  2) จัดท าและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรม โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ทางหนังสือพิมพ์ วารสาร แมกกาซีน จดหมายข่าว หนังสือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ ทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น   
  3) จัดท าและเผยแพร่สื่อเสียงประชาสัมพันธ์ ผลงาน กิจกรรม โครงการ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ทางสถานีวิทยุหลักและวิทยุชุมชน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
  4) จัดท าสื่ออีเล็กทรอนิกส์ ประชาสัมพันธ์ ผลงาน กิจกรรม โครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ผ่านทางเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและเว็บไซด์อ่ืนๆ 
  5) จัดท าประชาสัมพันธ์ผ่านปูายประชาสัมพันธ์ โครงสร้างปูายประชาสมพันธ์ ปูายประสัมพันธ์           
ไวนิล เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ ผลงาน กิจกรรมให้ประชาชนได้รับทราบ  
  4.3 เปูาหมายประเภทผลงาน เชิงคุณภาพ 
  1) ประชาชนเข้าถึงสื่อที่จัดท าและรับรู้รับทราบวิสัยทัศน์ นโยบายการบริหารงาน 12 ข้อ              
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  2) ประชาชนรับรู้รับทราบในภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  3) ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้น 
  4) ประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจในผลงานและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
          4.4 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ผลผลิตหรือกิจกรรม 
  1) สื่อภาพประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีซีดี วิดีโอ ดีวีดี เพ่ือน าเสนอผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศน์ผ่านด่าวเทียม และ
สถานีโทรทัศน์อื่นๆ   
 2) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร อบจ. แมกกาซีน จดหมายข่าว หนังสือ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ ทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
 3) สื่อเสียง โดยน าเสนอผ่านทางสถานีวิทยุหลักและวิทยุชุมชน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ          
ส่วนท้องถิ่น 
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  4) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยน าเสนอผ่านทางเว็บไซด์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา และเว็บไซด์อ่ืนๆ รวมไปถึงข้อความ SMS ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 
  5) สื่อปูายประชาสัมพันธ์โครงสร้างปูายประชาสมพันธ์ ปูายประสัมพันธ์ไวนิล เพ่ือประชาสัมพันธ์
โครงการ ผลงาน กิจกรรมให้ประชาชนได้รับทราบ  
  6) สื่ออ่ืนๆ ได้แก่ การจัดกิจกรรมต่างๆ การจัดการประชุม/สัมมนา การบรรยาย การแถลงข่าว การ
จัดนิทรรศการ และอ่ืนๆ 
  4.5 ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนรับรู้รับทราบถึงภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดให้เจริญก้าวหน้า 
  2) ประชาชนมีความพึงพอใจในผลงานกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 32 อ าเภอ และทั่วประเทศ หรือตามพ้ืนที่สื่อมวลชนเปูาหมายครอบคลุม
สื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถเผยแพร่ได้ทั่วโลก 
 
6. วิธีด าเนินงาน 
  6.1 จัดท าโครงการฯและขออนุมัติโครงการฯ 
  6.2 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ   
  6.3 ประสานสื่อมวลชนเปูาหมายที่สอดคล้องกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่มี เพ่ือด าเนินการเผยแพร่สื่อนั้น   
  6.4 ขออนุมัตินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อเปูาหมาย 
  6.5 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อเปูาหมาย 
  6.6 สรุป ติดตามและประเมินผล 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ระหว่างเดือนตุลาคม – กันยายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564     
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปรากฏ
ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ตั้งไว้     
3,000,000  บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  
10. ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
  หลังจากที่ได้มีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องวิสัยทัศน์การท างาน นโยบายการบริหารของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาไปยังกลุ่มเปูาหมายต่างๆแล้ว จะต้องมีการประเมินผลส าเร็จของโครงการ
โดยใช้ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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 1) 90% ของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์หลังจากรับทราบวิสัยทัศน์ และนโยบายการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  2) 70% ของประชาชนในพื้นที่รับรู้รับทราบและเข้าใจในวิสัยทัศน์ และนโยบายการบริหารงานของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรับทราบถึงภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  3) 70% ของประชาชนที่ได้รับสื่อประชาสัมพันธ์ มีความพึงพอใจในผลงาน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้น 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  11.1 สื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการเผยแพร่ผ่าน
ทางสื่อมวลชนที่เหมาะสม 
  11.2 ประชาชนรับทราบและเข้าใจในภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาโดยผ่าน
สื่อมวลชนแขนงต่างๆ 
  11.3 บุคลากรทั้งภายในและประชาชนภายนอกเข้าใจในวิสัยทัศน์ และนโยบายการบริหารงานของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  11.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้น   
  11.5 ประชาชนมีความพึงพอใจในภารกิจหน้าที่ และกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
12. การติดตามและประเมินผล 
  12.1 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อ
ต่างๆ ด้วยวิธีการทอดแบบสอบถาม 
  12.2 วัดจากจ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้น 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
          3.2 การรับฟังความคิดเห็น การตอบรับ และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการประสานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร  
                       ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 17 ได้ก าหนดหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง เช่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และการประสานแผนจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนดการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น การประสานและให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ 
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552 มาตรา 
45/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้วิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
ก าหนดการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ให้ด าเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ 
  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม 
 3.2 พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความสามารถจัดท าแผนพัฒนา 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 3.4 เพ่ือประสานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดส่วนราชการ
และภาคีต่างๆ 
 3.5 เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ 
 
4. เป้าหมาย 

4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาทางวิชาการ 
4.2 จัดท าเวทีประชาคมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 
4.3 จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม 
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4.4 จัดท าแผนการด าเนินงาน แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม 
4.5 ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีส่วนร่วมอ่ืนๆเพ่ือการประสานแผน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 จังหวัดนครราชสีมา 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ด าเนินการตามโครงการ 
 6.3 การติดตามประเมินผลโครงการ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ปี 2562 : 3,000,000 บาท 
 ปี 2563 : 3,000,000 บาท 
 ปี 2564 : 3,000,000 บาท  
  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานร้อยละ 80 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
          3.2 การรับฟังความคิดเห็น การตอบรับ และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 2 
 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   
                      ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
หมวด 6 การติดตามและประเมินผล ข้อ 29 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อ 30 กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่  10 ตุลาคม 
2559  แจ้งเรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด จึงได้ก าหนดการจัดท าระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 และได้ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป ในระเบียบมหาดไทยฯ (ฉบับที่ 2) ข้อ 13 ได้ยกเลิกข้อ 29 (3) ใช้ข้อความนี้แทน “รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาพท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และ
ข้อ 14 ได้ยกเลิก  30 (5) ให้ใช้ข้อความนี้แทน ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
การด าเนินการติดตามประเมนิผล ด าเนินการติดตามประเมินผล จากโครงการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ด าเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนอ่ืนซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกการเป็นเจ้าภาพและมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การด าเนินโครงการเกิดความเสียสละ ความภาคภูมิใจ การประสานงานและลดการต่อต้าน ส่งผลให้ข้อมูลสมบูรณ์
และถูกต้องสร้างวัฒนธรรมภายในหน่วยงานให้มั่นคง โดยกระบวนการติดตาม ประเมินผลโครงการตั้งแต่ก่อน
ด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินการและสิ้นสุดโครงการ ว่าแผนงานโครงการใดที่ก่อประโยชน์สูงสุดและสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ประชาชนมากที่สุด จากการประเมินดังกล่าว ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรัง
ปรุง แก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดีข้ึนในปัจจุบันและอนาคต 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ 
 3.2 เพ่ือสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการเองและในเขตจังหวัดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ     
 3.3 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม  
 3.4 เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ จัดจ้างหน่วยงาน สถาบันบุคคลภายนอก ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผล อบรม/ให้ความรู้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล  
 3.5 เพ่ือจัดจ้างให้นักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   
 
4. เป้าหมาย 
 4.1 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ 

4.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยหน่วยงานภายใน ภายนอกและประชาชนมีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผล โดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ การสังเกต   
 4.3 คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประชุมก าหนดแนวทาง วิธีการและด าเนินการในการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา (โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนา) ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา และร่วม
ประเมินผลแผนงาน/โครงการ 

4.4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์/จัดจ้างหน่วยงาน สถาบันหรือบุคคลภายนอก มาด าเนินการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา ตลอดจนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล  
 4.5 จัดจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 
5. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่หวัง 
 5.1 ผลผลิต 
 1) จ านวนการประเมินผลโครงการตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ กระบวนการ ขั้นตอน โดยใช้
แบบสอบถาม การสังเกต สัมภาษณ์ ตามรายโครงการและสรุปรายงานภาพรวมเป็นรายยุทธศาสตร์ 
 2) จ านวนโครงการที่ได้รับการประเมินผล ตามแผนงาน หรือตามข้อบัญญัติรายจ่าย หรือโครงการที่
ด าเนินการเอง 
 ตัวชี้วัดผลผลิต 
 - ร้อยละ 10 ของจ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล  และสรุปภาพรวมเป็นราย
ยุทธศาสตร์ 
 - ร้อยละ 70 ความพึงพอใจในโครงการพัฒนาที่ได้รับการประเมินผล 
    5.2 ผลลัพธ์ 
 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ มีการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 2) ประชาชนผู้เกี่ยวข้องและได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานตามแผนพัฒนา/โครงการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และมีส่วนรวมในขบวนการติดตามประเมินผล  
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 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
 - ระดับความส าเร็จของการประเมินโครงการได้ปฏิบัติตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ 
 - ร้อยละของจ านวนผู้ได้รับบริการหรือเข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามและ
ประเมินผล มีการวัดระดับความพึงพอใจ 
 
6. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม ่       ด าเนินการเอง 
 

7. แผนงานการด าเนินงานตามโครงการ 
  7.1 ลักษณะและวิธีการด าเนินงานตามโครงการ 
 7.1.1 ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น      
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยด าเนินการดังนี้ 
 1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จากคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 2) ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 3) คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมชี้แจงการติดตามประเมินผล  
เพ่ือร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ        
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 4) ให้หน่วยงาน สถาบันหรือบุคคลภายนอก ที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตาม
ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นและเสนอสภา และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือทราบ 
 5) ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประเมินโครงการก่อนด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนิน
โครงการ หลังด าเนินโครงการและเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
 7.1.2 ด าเนินการตามคู่มือการติดตามและประเมินผล เพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
  7.2 แผนการด าเนินงาน 
 7.2.1 การตรวจติดตามประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
 1) ประชุมก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผล 
 2) มอบหมายฝุายตรวจติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการ ด าเนินการติดตาม
ประเมินผลโครงการ หรือหน่วยงานเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ด าเนินการ ตามแผนงาน/โครงการ 
 3) คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประชุมในและนอกสถานที่ และติดตาม
ประเมินผลโครงการในพ้ืนที่ต่างๆ จ้างนักเรียน นักศึกษา สถาบัน หรือบุคคลภายนอก ติดตามประเมินผล
แผนงาน/โครงการ 
 4) ประชุมเจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
ในพื้นที่ด าเนินโครงการ จากประชาชนผู้ได้รับบริการ ผู้รับประโยชน์หรือได้ผลกระทบ จากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 5) วัดผลสัมฤทธิ์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต เป็นต้น 
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 6) การด าเนินการติดตามประเมินผลจากอนุกรรมการ/คณะท างาน ที่ได้รับแต่งตั้งตาม
ระเบียบฯ ข้อ 29 (4) และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบฯ   
 7.2.2 การวิเคราะห์โครงการ 

    1) พิจารณาคัดเลือกโครงการหรือหน่วยงานประสานงานส่งโครงการ ด าเนินการวิเคราะห์
โครงการตามแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ สังเกต จากการด าเนินโครงการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้
ยุทธศาสตร์พัฒนา 

 2) ด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และจัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ราย
โครงการ รายงานผู้บริหารได้รับทราบ และส่งผลสรุปให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/เจ้าของงบประมาณได้รับทราบผล
การด าเนินโครงการ 

 3) จัดท าเอกสารสรุปรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการภาพรวม ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
 7.2.3 การรายงาน 
            รายงานผลการติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีละ 2 
ครั้ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ก าหนดไว้  
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่และด าเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์พัฒนา โดยประเมินความ         
พึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้ที่ได้รับประโยชน์/ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 
8. งบประมาณ 
  เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ของกองแผนและงบประมาณ หมวดค่าใช้สอย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดงบประมาณดังนี้ 
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รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุส านักงาน    การจัดหาวัสดุ 
ส านักงานด าเนินได้
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 1,000 รีม 100 100,000 
2 กระดาษการ์ดสี เอ 4  100 รีม 160 16,000 
3 ปากกาลูกลื่น 5,000 ด้าม 5 25,000 
4 แฟูมเก็บเอกสาร ขนาด 3” 100 อัน 75 7,500 การจัดหาวัสดุ 

ส านักงานด าเนินได้
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 

5 หมึกเครื่องปริ้น เลเซอร์ HP 17 หลอด 2,950 50,150 
6 กระดาษโฟโต้ เอ 4 20 รีม 280 5,600 
7 คลิปด า 10 กล่อง 70 700 
8 ซองน้ าตาลพับข้าง เอ 4 450 ซอง 5 2,250 
9 ผ้าเทป 2” 10 ม้วน 70 700 

10 ลิ้นแฟูม พลาสติก 5 กล่อง 140 700 
11 แผ่น CD/R 10 กล่อง 400 4,000 

 รวม   212,600 
 

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนและกิจกรรมอ่ืนๆ สนับสนุนการติดตามประเมินผล 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน หมายเหตุ 

1 ค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิด
ภาคเรียนเพ่ือช่วยออกติดตาม
ประเมินผล (ตามหนังสือสั่งการ) 

2 คนๆ ละ 
60 วัน  

7 ชม./วัน 

300 36,000  

2 ค่าจ้างหน่วยงานหรือบุคคล 
ภายนอก เพ่ือด าเนินการติดตาม
ประเมินผลแผนงาน/โครงการ
ประจ าปี 

1 ครั้ง 251,400 251,400 หน่วยงานหรือ 
บุคคลภายอก 
ประเมินฯ 

 รวม   287,400  
 รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น   500,000 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผลการประเมินโครงการได้น าเสนอ/เผยแพร่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการต่างๆ    
 9.2 ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานภายใน/ภายนอกและประชาชนในกระบวนการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 9.3 ผลการประเมินที่เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถตรวจสอบและ          
ใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร/แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคต 
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 9.4 วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานทั้งในส านักงาน หรือนอกส านักงาน มีความพร้อมและเพียงพอ    
 9.5 นักเรียน นักศึกษา มีรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา จากการประเมินแผนงาน/โครงการ ภายใต้ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการต่าง ๆ 
 10.2 ผลลัพธ์ที่สะท้อนกลับ เช่น ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ/กิจกรรมและผู้รับประโยชน์
จากโครงการ ข้อมูลน ามาวิเคราะห์ สรุปรายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ และส่งให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบ
ผลการประเมิน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินโครงการในคราวต่อไป 
 10.3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
          3.2 การรับฟังความคิดเห็น การตอบรับ และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด
นครราชสีมา มีอ านาจหน้าที่ ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ตามที่ระบุใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยมี
จุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งภารกิจ คือ  ท าให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน   
 นอกจากนั้น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
มาตรา 8 ระบุว่าส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ โดย
ส่วนราชการจะต้องปฏิบัติภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทุกขั้นตอน   
 ในการนี้ เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงนโยบาย (Mission) การบริหาร เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารของ
ภาคประชาชน หรือมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงาน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินการ
ต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด กระท าขึ้น อันจะส่งผลให้ประชาชนมีความสุข อยู่ดีกินดี ตามเปูาหมายที่วาง
ไว้ (Goal) จึงต้องมีการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
จึงได้จัดโครงการให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
 
4. เป้าหมาย 

มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
 6.1 กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 6.2 ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 6.3 ผ่านตู้ ปณ. 999 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ   
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านชองทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
          3.2 การรับฟังความคิดเห็น การตอบรับ และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง 
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์มีรายงานหรือแจ้งเป็น       
ลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

ล าดับที่ 1 
  
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการการรายงานหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด
นครราชสีมา มีอ านาจหน้าที่ ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ตามที่ระบุใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยมี
จุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งภารกิจ คือ  ท าให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน   
 นอกจากนั้น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
มาตรา 8 ระบุว่าส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ โดย
ส่วนราชการจะต้องปฏิบัติภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทุกขั้นตอน  
 ในการนี้ เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์จากประชาชนในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จึงต้องมหีน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้อย่างถูกต้อง
โดยเร็ว 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับการจัดท าบริการสาธารณะที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องโดยเร็ว 
 3.2 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนและการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
 
4. เป้าหมาย 

รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดท าบริการสาธารณะที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 มอบหมายผู้รับผิดชอบการรับเรื่องราวการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านช่องทางโดยตรง 
 5.4 รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ทางตู้ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค 
 
7. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 9.1 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงความเดือนร้อนของประชาชนที่ได้แจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.2 รับเรื่องและแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 9 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
4. เป้าหมาย 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 จังหวัดนครราชสีมา 
 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดท าค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 มกราคม – มีนาคม 2562  
 มกราคม – มีนาคม 2564 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 - 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 

ล าดับที่ 2 
 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542 มาตรา 17 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับส านักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คือ (6) 
การจัด การศึกษา (18) การส่งเสริมกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น การจัดระบบบริการ
สาธารณะข้างต้นให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพทั้ง
มวลที่จะเกิดขึ้นและเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ ที่น ามาใช้ในการบริหารงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือให้การ
พัฒนาการศึกษามีทิศทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีแผนพัฒนา 2 ประเภท คือ แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี   
 ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงทิศทางการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน             
และมีทิศทางสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกได้ ๒ ระดับ คือ ระดับที่ 1 แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯเป็นผู้จัดท า)  ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  และระดับที่ 2 แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียน/
วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นผู้จัดท า ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  

เพ่ือให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา และแผนพัฒนาสามปีของ ส านักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตาม
หนังสือสั่งการและเป็นรูปธรรม โดยยึดหลักนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได ้จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาในครั้งนี้ 

 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา เป็นไปตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 
หนังสือสั่งการและคู่มือการปฏิบัติงาน 

3.2 เพ่ือความชัดเจนในการก าหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

3.3 เพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
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4. กลุ่มเป้าหมาย  
4.1 คณะกรรมการการศึกษาของ อบจ.นครราชสีมา     จ านวน    72  คน 
4.2 บุคลากรส านักการศึกษาฯ และผู้เกี่ยวข้อง                    จ านวน    10  คน 

                                               รวมทั้งสิ้น  จ านวน    82  คน 
 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 กลุ่มเปูาหมายเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ร้อยละ 90  
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ คณะกรรมการการศึกษา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อย่างน้อย 3 ครั้ง  
 
7. งบประมาณ 

129,918 บาท 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา เป็นไปตาม

กระบวนการที่ก าหนดไว้ในระเบียบ หนังสือสั่งการและคู่มือการปฏิบัติงาน  
8.2 ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีแผนพัฒนาการศึกษา และมีความชัดเจนในการก าหนด     

แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
8.3 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา เป็นไปตามตามกระบวนการมีส่วนร่วม และหลักบริหารจัดการที่ดี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 

96 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 

ล าดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการการแต่งตั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ก าหนดให้ส่วนราชการมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงได้ด าเนินการจัดให้มีกิจกรรมประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดหาพัสดุ  โดยผ่านขั้นตอนหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ซึ่ง
หมายถึงประชาชนมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
พัฒนาระบบราชการเพ่ือสนองตอบความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๓.๒ เพ่ือสร้างความโปร่งใส และสร้างแนวคิดในการเป็นเจ้าของร่วมของประชาชนในทรัพย์สินของ
ราชการ 
 ๓.๓ เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
๔. เป้าหมาย 
 ราษฎรในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการแต่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการมีตัวแทนจากประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบ เพ่ือให้
การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนประชาชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
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 ๖.๒ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
 
๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 3 ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖2 - ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนบริหารงานพัสดุ ส านักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนในพ้ืนที่ที่จะด าเนินโครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมรับรู้รับทราบการด าเนินงาน
ของภาครัฐ 
 ๑๐.๒ ประชาชนทราบตระหนักและร่วมเป็นเจ้าของทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
 ๑๐.๓ ประชาชนสามารถตรวจสอบการด าเนินโครงการของภาครัฐ 
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มิติที่ 4 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด     
 4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  
       

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
 
2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ 
ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด 
โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบ
ภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นไป
อย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ          
ที่เกี่ยวข้อง 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 
4. เป้าหมาย 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ       
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ 
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
10. ตัวชี้วัด 
 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด     
 4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  

 
ล าดับที่ 2 

 
1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมจัดท าและรายงานการจัดท าระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง. ข้อ 6 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ข้อ 6 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 
 ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบก าหนด กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงจัดท าและรายงานผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด
เป็นประจ าทุกปี 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ปูองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อการปฏิบัติงาน 
 3.2 เพ่ือสรุปผลและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ก ากับดูแลได้ตรวจสอบ 
 
4. เป้าหมาย 
 ทุกฝุายของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.2 จัดท ารายงาน 
 6.3 น าเสนอผู้บริหารและจัดส่งให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ฝุายวิชาการแผนงานและบริหาร กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานราชการ 
 10.2 เพ่ือให้หน่วยงานกลาง (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ก ากับดูแล) ได้ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อปท. 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนนิการให้มีการจดัท าแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการตดิตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 

ล าดับที่ 1 
 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาจึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็น
ประจ าทุกปี 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามก าหนด 
 
4. เป้าหมาย 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย. 1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย. 2 
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 6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้
ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
10. ตัวชี้วัด 
 10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 

105 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อปท. 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนนิการให้มีการจดัท าแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการตดิตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 

ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่วาจะเป็น
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดการเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ใน
อดีตที่ผ่านมา การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
ก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆนอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็นระบบการ
ควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงาน ไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงาน ทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่
ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ
การควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป 
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย             
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีข้ึน 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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4. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานมนหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่ วนจังหวัด
นครราชสีมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 
 
6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา /4 ปี 
 
7. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
8. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 9.3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 9.4 การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้ 
 9.5 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
 
10. ตัวชี้วัด 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อย
ละ 80 ในระดับมาก) 
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มิติที่ 4 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
 4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ  
                       บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 
2. หลักการและเหตุผล  
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร            
จึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบ และข้อบังคับ             
ที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ 
เป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

 1) แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
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 2) การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.จ.จ.อ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในพ้ืนที่ทราบ โดยการประกาศเสียงตามสาย 

 3) มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 4) มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา 
 5) ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ

แต่งตั้งประชาชน เพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั่ง 
  6) การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา (ก.จ.จ.) ก่อน 
 7) ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้

ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับมติ คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา 
 6.2 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
 1) แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ การบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
 2) มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง 
 3) มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.จ.จ. อ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบ โดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 4) มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 5) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
 6) มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 7) ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบ              
การด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 8) การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ก.จ.จ.) ก่อน 
 9) ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา          
จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับมติคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา (ก.จ.จ.) 
 6.3 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 1) แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล               
ในการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 2) มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
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 3) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 4) มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 5) มีการแจ้งผลการประเมินให้ข้าราชการ พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย 
และโต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
 6) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการ ทราบ
โดยทั่วกัน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ตัวชี้วัด 
          ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ  โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
          ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผย
และสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
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มิติที่ 4 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
 4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้
ระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมาย 
  

ล าดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินโครงการเพื่อการตรวจสอบ  
                      ของประชาชน 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การติดตามตรวจสอบโครงการของรัฐในกระบวนงานและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลการด าเนินงานต่างๆ ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการด าเนินการจัดซื้อ         
จัดจ้าง ที่เกี่ยวกับการก าหนด TOR ประกาศราคากลาง และขั้นตอนการท าสัญญาการด าเนินโครงการและรายงาน
ผลการด าเนินโครงการ ถือเป็นแนวทางส าคัญในการเฝูาระวังมิให้มีการทุจริตหรือลดการทุจริตได้ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงให้ความส าคัญในการเผยแพรข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินโครงการ            
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของประชาชน 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาใน             
ทุกขั้นตอน ให้ประชาชนได้รับทราบ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ 
 ๓.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงบทบาทการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
 
๔. เป้าหมาย 
 ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในทุกขั้นตอน 
ได้แก่ เผยแพร่ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ ประกาศผลการประมูลจ้าง ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้าง ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน หนังสือราชการส่งไป
ยังพ้ืนที่ทีด่ าเนินการอยู่ 
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 ๖.๒ เผยแพร่ข้อมูลโครงการและผลการด าเนินการต่างๆ ตามโครงการ ทางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
ในพ้ืนที่ด าเนินการ, เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 - ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนบริหารงานพัสดุ ส านักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ในรูปแบบของการตรวจสอการจัดซื้อจัดจ้างชององค์กร 
 ๑๐.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการและสอดส่งการปฏิบัติราชการให้มีความถูกต้องและ
ความชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
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มิติที่ 4 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
          4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
 4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้
ระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมาย 
 

ล าดับที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 
๒. หลักการและเหตุผล   
  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือให้การด าเนินการ
จัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐมีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยก าหนดมาตรฐานกลางเพ่ือให้ทุก
หน่วยงานของรัฐน าไปใช้ปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนให้มากท่ีสุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และมีการแบ่งปันอย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ 
ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ เป็นมาตรการหนึ่งในการปูองกันปัญหาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีการวางแผนการ
ด าเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้ง
เป็นไปตามหลักธรรมาธิบาล ซึ่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับนี้ ท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างหลายอย่าง จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานจัดซื้อ 
จัดจ้าง และส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการทุจริตของภาครัฐให้มากขึ้น 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 ๓.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นตามระเบียบกฎหมาย 
 ๓.๓ เพ่ือให้ผู้เขา้รับการอบรมเข้าใจรูปแบบและวิธีการในการปูองกันการทุจริตคอรัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๓.๔ เพ่ือให้การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นให้สามารถ
ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (กลุ่มที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกัน
การทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) 
 ๔.๒ บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
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๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมโดยเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง
ทฤษฎีและการปฏิบัติจริง 
 ๖.๒ ขออนุมัติด าเนินโครงการต่อผู้บริหาร 
 ๖.๓ จัดการฝึกอบรมกลุ่มเปูาหมาย 
 ๖.๔ ติดตามประเมินผลการ 

 
๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 - ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. 2564  งบประมาณปีละ  ๕๐๐,๐๐๐.-บาท 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนบริหารงานพัสดุ ส านักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ พนักงาน เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 ๑๐.๒ ประชาชนกลุ่มเปูาหมายมีความพอใจและตระหนักถึงความส าคัญในการเข้ามามีส่วนร่วม
สังเกตการณ์การณและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 ๑๐.๓ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
อย่างโปรงใส ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น 
 ๑๐.๔ ลดปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง 
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มิติที่ 4 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
          ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
                4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการ “สภาท้องถิ่นยุคใหม่ ห่างไกลทุจริตคอรัปชั่น” 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 สมาชิกสภาท้องถิ่น คือผู้ที่ได้รับมอบเป็นตัวแทนของประชาชน เข้ามาท าหน้าที่ในองค์กรเพ่ือน าเสนอ
ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆในเขตพ้ืนที่ในสภาไปยังฝุายบริหารได้รับทราบและน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ให้
ตรงตามความต้องการในแต่ละเขตพ้ืนที่ นอกจากนี้สภาท้องถิ่นยังมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการตรวจสอบ โดย
มุ่งหวังให้ฝุายบริหารได้ท างานเป็นไปตามนโยบายใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสมคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
กับประชาชน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ให้ความรู้บทบาทหน้าที่ และวิธีการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ครบ 100% 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดหัวข้อการบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ในการอบรมพัฒนา
ความรู้ให้แก่สมาชิกสภา อบจ.นม.ทุกครั้ง 
 6.2 แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบของสภาท้องถิ่นให้แก่สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๒ – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ใช้งบประมาณปีงบประมาณละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวม ๓ ปี เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้จ่ายในการ
บริหารโครงการ/ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าวัสดุเอกสารต่างๆ  
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนครั้งในการบรรจุเนื้อหาเรื่องบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 10.2 สมาชิกสภา อบจ.นม.จะได้รับความรู้และท าหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างจริงจัง การตรวจสอบ
อย่างจริงจัง 
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มิติที่ 4 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
          ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
                4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 
ล าดับที่ 1 

 
1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม            
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้า
ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของ
สภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง  เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศ  
การท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใส 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบช่วย             
ลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร  
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝุายบริหาร 
 3.2 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้          
ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย            
ปีละ 1 ครั้ง  
 6.3 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 – 2564 จ านวน 200,000 บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้
ถูกต้องไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของฝุายบริหารด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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มิติที่ 4 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต  
       4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการจัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมมือกันแก้ไขจัดปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
รณรงค์การปูองกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบต่างๆ เพ่ือกระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 จังหวัดนครราชสีมา 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
     6.2 ปิดประกาศ/ประชาสัมพันธ์เอกสารหรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางหรือสื่อต่างๆ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริตปีละ ไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ 
       10.2 ปิดประกาศ/ประชาสัมพันธ์เอกสารหรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
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มิติที่ 4 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต  
                 4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
ล าดับที่ 1 

 
1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ  
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก           
ภาคส่วนในการที่จะปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ปูองกันการทุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงได้จัดท า
กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต เพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม 
สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต
อย่างเข้มแข็งต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต 
 3.2 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เข้าร่วมเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการต่อต้านการทุจริต   
 6.2 จัดกิจกรรม/เข้าร่วมประชุม/เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านทุจริตกับภาคส่วนต่างๆ    
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เกิดแกนน า/แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 10.2 เกิดจิตส านึกและตระหนักรู้ในเรื่องปัญหาการทุจริต 
 10.3 เกิดความร่วมมือรว่มใจในการป้องกันการทุจริต  
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 
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ส่วนที่ 5  
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 
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ผลการประเมิน 

 

  

 
ส ำหรับส ำนกังำน ป.ป.ช. 

ส าหรับ อปท.    ส าหรับ ป.ป.ช. 

 

 
 

200 (คะแนนเต็ม) 
 

 
  

 

 

   150  .   

 
 

แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       กรุงเทพมหานคร                                            เมืองพัทยา 
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา               
        เทศบาล                   
       องค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. สถานที่ตั้งส านักงาน/ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขที่    - หมู่ที ่   -    ถนน   ก าแหงสงคราม   ต าบล    ในเมือง   อ าเภอ   เมืองนครราชสีมา     
จังหวัด   นครราชสีมา   รหัสไปรษณีย์   30000   โทรศัพท์   044-243878    โทรสาร   044-243878 
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    www.koratpao.go.th  

๓. จ านวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   2,639,226   คน  ครัวเรือน 

๔. พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20,493.946  ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุม       หมู่บ้าน/ชุมชน) 

๕. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
 -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน    212,080,707.32    บาท 
 -รายได้จากเงินอุดหนุน    1,919,377,406.38    บาท 

๖. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60    1,314,327,895.18   บาท 

๗. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน    2,532   คน 

๘. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน    48   คน 
 

9. ผลการประเมินตนเอง  
 

มิติท่ี 1 (45 คะแนน) มิติท่ี 2 (70 คะแนน) มิติท่ี 3 (40 คะแนน) มิติท่ี 4 (45 คะแนน) รวม 

30 53 32 35 150 

รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 2 แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานข้อมูลการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 
 

10. ชื่อผู้ประสานงาน     นางบุญสุดา แก้วกระจาย              
 ต าแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์       
      สถานที่ติดต่อ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   ถนน   ก าแหงสงคราม                 
      ต าบล  ในเมือง  อ าเภอ  เมืองนครราชสีมา  จังหวัด   นครราชสีมา   รหัสไปรษณีย ์  30000  
 โทรศัพท ์  044-251199       โทรสาร   044-251199    

 โทรศัพท์มือถือ   081-5465868      E-mail   suda_hi@hotmail.com 

http://www.koratpao.go.th/
mailto:suda_hi@hotmail.com
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ส่วนที่ 2 

แบบประเมนิตนเองเพื่อสอบทานข้อมูลการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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ส่วนที่ 2 แบบประเมินตนเองเพ่ือสอบทานข้อมูลการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
โปรดกรอกช่ือมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบตัิงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

และท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่เห็นว่ามาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม 
มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานมีลักษณะครอบคลมุสาระส าคญัตามหัวข้อน้ันๆ 

พร้อมท้ังท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ประเมินตนเองว่ามีระดับคะแนนเท่าไร และครอบคลุมสาระส าคัญกี่ข้อ 
 

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  รวม 45 คะแนน 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมอืงฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมอืงฝ่ายสภาท้องถิ่น  
     และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 

1) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
แก่เจ้าหนา้ที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต   

2) โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการท างานในองค์กร  

3) โครงการสมุดความดีการปฏิบัติงาน 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) ปฏิบัติราชการตามอ านาจหนา้ทีอ่ย่างไม่ขาดตกบกพร่อง 
ตรงไปตรงมา 
 2) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัตงิานทุกขั้นตอน 
 3) ปฏบิัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้  
 4) ปฏบิัติงานตามภาระหน้าที ่และสร้างความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซ่ือสัตย์สุจริตใหแ้ก่บุคลากรในองค์กร 
 5) ส่งเสริมคุณธรรม และความซ่ือสัตย์สุจริตในการท างานให้แก่
เจ้าหน้าที่  

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (5 ข้อ)  
 4 คะแนน (4 ข้อ) 
 3 คะแนน (3 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 

1) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด          
นครราชสีมา”  
 

 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) ก าหนด หรอืพัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศเผยแพรแ่ก่
สาธารณชน  
 2) ปฏบิัติหน้าทีโ่ดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ)  
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 

1) มาตรการจัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน   

 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มีการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกบัการปฏบิัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหน่งต่างๆ 
 2) มีการให้ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการปอ้งกันผลประโยชน์   
ทับซ้อน  
 3) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการป้องกันการมีผลประโยชน์   
ทับซ้อน  
 4) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5) มีการจัดท าคู่มือเกีย่วกบัการปฏบิัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 6) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์  
ทับซ้อนต่อสาธารณชน 
 7) มีการใช้แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. เป็นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร       
โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในแอปพลิเคชัน 
เพื่อให้เกิดความตระหนกัในการด ารงตนตามกรอบของกฎหมาย   
 
 
 
 

ประเมินระดับคะแนน 
 5 คะแนน (7 ข้อ)  
 4 คะแนน (5 - 6 ขอ้) 
 3 คะแนน (3 - 4 ขอ้) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

1.2.1 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       

1) โครงการสร้างจิตส านึกตระหนกัถึงภยัการ
ทุจริตคอรัปชั่น 

  
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

1.2.2 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 

1) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพประชาชนอ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา : ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) สอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชน 
 2) พัฒนาจิตส านึกสาธารณะให้ประชาชนรักษา
สาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ)  
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 
 

1.2.3 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 

1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “สง่เสริม
การคัดแยกขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”    

2) โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด
โคราชไร้ขยะ” ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

1.3.1 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 

1) โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
ผู้เรียน (ปปช.)   

 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) ส่งเสริมให้มีการน าหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ใน
สถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น หรือทีอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้การอุดหนุน 
 2) น าหลกัสูตรที่เกี่ยวกับการสร้างจติส านึกความซ่ือสัตย ์หรือ
หลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กหรือสถานศึกษา
ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การอุดหนุน 
 3) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถปุระสงค์เพื่อ
สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2-3 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

1.3.2 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 
     -  ไม่มีโครงการ -   
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) ส่งเสริมให้มีการน าแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
สร้างความตระหนักรู้และมีสว่นร่วมในการป้องกันการทจุริตส าหรับ
นักเรียน นักศึกษา และสาระการเรียนรู ้เร่ือง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตร ปวช. 
2556 หมวดวิชาทกัษะชวีิต กลุ่มวิชาสงัคมศึกษา และ ปวส. 
2557 หมวดวิชาทกัษะชวีิต กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ (จัดท าโดย
ส านักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) มาปรับใช้ในสถานศึกษาสังกัด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้การอุดหนุน 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (1- 2 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 
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 2) โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อตา้นการทุจริต 

1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิต
สาธารณะ 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 
     - ไม่มีโครงการ-   
 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 สร้างจิตส านึกและความตระหนกัใหม้ีจิตสาธารณะดว้ยวิธีอื่นใด
ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

 
         รวมคะแนน มิติที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

30 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต รวม 70 คะแนน 
2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (5 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       

1) โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  

 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) ผู้บริหารมกีารแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซ่ือสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 2) ผู้บริหารมกีารก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหนว่ยงานให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 3) ผู้บริหารมกีารสนับสนุนงบประมาณและการด าเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 3 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (20 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และ
การมอบหมายงาน 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       

1) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน   

2) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) ผู้บริหารก าหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลตามกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ  
 2) มีการรวมกลุ่มหรือมกีลไกของเจา้หน้าที่ในหนว่ยงานให้
สามารถน าเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อให้เกิดการบรหิารงานที่
โปร่งใส 
 3) มีมาตรการ/แนวทางป้องกันการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วย
วาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างานสว่นตวัที่มิใช่งานราชการ  
 4) ก าหนดระเบียบ/แนวทางปฏิบัตใิห้บุคลากรเสนอความเห็น
เป็นลายลักษณ์อกัษร เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
ในกรณีที่ได้รับค าสั่ง/นโยบายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และ
ไม่เป็นธรรม 
 5) ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการท างาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน       
การเลื่อนต าแหน่ง และการมอบหมายงาน อย่างเป็นธรรม 
 
 

ระดับคะแนน 
 10 คะแนน (5 ข้อ) 
 8 คะแนน (4 ข้อ) 
 6 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 2 คะแนน (1ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       

1) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง   

2) กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสด ุ  

 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มีมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร            
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
 2) มีมาตรการป้องกันในการเอื้อประโยชนธ์ุรกิจของตน/พวก
พ้อง 
 3) การวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง และน าผลการวิเคราะห์
น าเสนอผู้บริหารเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือในปีงบประมาณ
ถัดไป 
 4) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการให้
สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอื่นๆ 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (4 ข้อ) 
 4 คะแนน (3 ข้อ) 
 3 คะแนน (2 ข้อ) 
 2 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกดิความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       

1) โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา   

2) โครงการช าระภาษีออนไลน์ 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) จัดท าแนวทาง หรือคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏบิัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคูม่ือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานต่อสาธารณชน 
 3) ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรมเสมอภาค 
 4) น าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบตัิงาน ให้ โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ 
 5) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน 
 6) มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บรกิาร และ
น ามาปรับปรุงในการให้บริการ 
 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (5-6 ข้อ) 
 4 คะแนน (4 ข้อ) 
 3 คะแนน (3 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (10 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา
การด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ 
ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       

1) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ช าระภาษีฯ จากการค้าน้ ามัน, ภาษีฯ จากการค้า
ยาสูบ และค่าธรรมเนียมจากผูพ้ักในโรงแรม 

 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาใหบ้ริการอย่าง
ชัดเจน 
 2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกบัวธิีการและมาตรฐานการให้บริการ 
 3) จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบัวธิกีารและมาตรฐานที่ใช้
ให้บริการ 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       

1) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนญุาต 
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

2.4.1 ยกย่องเชิดชเูกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       

1) โครงการประชุมทางวิชาการและจัด
นิทรรศการครูดีเด่นในวันครู   

 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลที่มีความซ่ือสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

2.4.2 ยกย่องเชิดชเูกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของทอ้งถิ่น 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       
     -  ไม่มีโครงการ -   
 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 โครงการ/กิจกรรมยกย่องหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

2.4.3 ยกย่องเชิดชเูกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       
     -  ไม่มีโครงการ -   
 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 โครงการ/กิจกรรมยกยอ่งบุคคลที่ด ารงตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากร
ในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหาร
ราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       

1) มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏบิัติราชการ
ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต   

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เร่ียไร ขอรับบริจาค หรือรอ้ง
ขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือประโยชนอ์ื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตาม
อ านาจหน้าที ่
 2) มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏบิัติต่อ
ผูใ้ช้บริการบางคนเน่ืองจากมีความสัมพนัธ์ส่วนตัว  
 

ระดับคะแนน 
 10 คะแนน (3 ข้อ) 
 8 คะแนน (2 ข้อ) 
 6 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 
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  3) มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าทีอ่ยา่งไม่เป็นธรรมหรือมีการให้
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ตอบแทนส าหรับ
ตนเองและพวกพอ้งหรือบุคคลอื่น 
 
 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 
จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       

1) มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต   

 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 2) มีผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วย
ก ากับ ดูแล 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

2.5.3 ด าเนินการใหม้ีเจ้าหนา้ที่ที่รับผิดชอบ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       

1) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ   

2) มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เร่ืองร้องเรียน” 

  
 

 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
 2) มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริตที่เหมาะสม 
 3) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

 
          รวมคะแนน มิติที่ 2 
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มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 40 คะแนน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ 
      การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลขา่วสารตามกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของทางราชการ  
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       

1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลขา่วสาร
ตามกฎหมายว่าดว้ยขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ” 

 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) ให้ข้อมูลขา่วสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถกูต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 2) มีหนว่ยประชาสัมพันธ ์ณ ที่ท าการของหน่วยงาน  
 3) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหนา้ที่  
 4) มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน 
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ ์และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่ออื่นๆ  
 5) มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ หรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบ
รับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหนา้ที่ของหนว่ยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลา
การท าการของหน่วยงาน 
 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (5 ข้อ) 
 4 คะแนน (4 ข้อ) 
 3 คะแนน (3 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกีย่วกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผล
การปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได้ 

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       

1) กิจกรรมการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้น
การเงิน  การคลัง พัสด ุ

 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 2) การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซ้ือจดัจ้างให้สาธารณชนทราบ    
 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 

 1) โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา    

 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ขอ้กฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขข์องประชาชน (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการ
ด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น  
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       

1) โครงการประสานการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา  

 
  

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) จัดประชาคม 
 2) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสงัคม 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 
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2) โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 2562    

 
 

3.2.2 มชี่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       

1) มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการ
เร่ืองร้องเรียน   

 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มีการจัดตั้งศูนย์และเจ้าหนา้ที่รบัผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/    
ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต หรือมกีารก าหนดช่องทางการร้องเรียน
และขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่สามารถท าได้ง่าย
สะดวกและเหมาะสม 
 2) มีการประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องขั้นตอนร้องเรียน 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

3.2.3 มรีายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       

1) มาตรการการรายงานหรือแจ้งเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์    

 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มีการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน หาก
ไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ 
 2) มีช่องทางการติดตามเร่ืองร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนติดตาม
ผลได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหนา้เร่ืองร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
 3) มีการแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการด าเนินการ
เกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบอย่างเหมาะสม  
 4) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (4 ข้อ) 
 4 คะแนน (3 ข้อ) 
 3 คะแนน (2 ข้อ) 
 2 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมบริหารกจิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       

1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2) โครงการพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา   

 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) แต่งต้ังเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนา 
 2) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
 3) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
 4) การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (4 ข้อ) 
 4 คะแนน (3 ข้อ) 
 3 คะแนน (2 ข้อ) 
 2 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       

1) มาตรการการแต่งตั้งประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดหาพัสด ุ  

 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) แต่งต้ังเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา                                                            
 2) การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ  
 3) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 
 
 

 
         รวมคะแนน มิติที่ 3 
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มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 45 คะแนน 
4.1 มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบ
ตรวจสอบภายใน  
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       

1) โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าป ี  

2) กิจกรรมจัดท าและรายงานการจัดท าระบบ
การควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง.ข้อ 6 

 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในที่มีการท างานอย่างเป็นอิสระ  
 2) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต   
 3) มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบ
ควบคุมภายใน  
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       

1) โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน               
2) กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุม

ภายใน   
 

 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มีระบบการควบคุมภายใน  
 2) มีการน าผลการควบคุมภายในไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปอ้งกันการทุจริต   
 3) มีการเผยแพร่ผลการควบคุมภายในให้สาธารณชนทราบ 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบติั หรือการบริหารราชการตามชอ่งทางที่สามารถด าเนินการได้  
    (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายขา้ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       
         1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการบริหารงานบคุคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ยา้ย   
 

 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มีการน าผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนมา
ประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 2) เปิดเผยข้อมูลขา่วสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ - 
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สนิของทาง
ราชการ 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       
     -  ไม่มีโครงการ -   
 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ 
 2) การจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการด าเนิน
โครงการและการใช้งบประมาณ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบ
ล่วงหน้าและให้ขอ้มูลที่วา่นี้แก่บุคคลที่ร้องขอหรือขอดู 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       
         1) กจิกรรม การเผยแพร่ขอ้มูลการจัดซ้ือจัด
จ้างและการด าเนินโครงการเพื่อการตรวจสอบของ
ประชาชน   
         2) โครงการ ฝกึอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
 
 
 
 

 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ
ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 
  2) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกีย่วข้องกบัการพัสดุ 
  3) ออกประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการทุกขั้นตอน
ให้ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวก 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น (10 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้  
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       
         1) โครงการ “สภาทอ้งถิ่นยุคใหม่ ห่างไกล
ทุจริตคอรัปชั่น   
 

 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นการเฉพาะ หรือรว่มกับฝ่ายบริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่น
เข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภา
ท้องถิ่น และการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
ให้เป็นตามกฎหมาย/ระเบยีบ ที่เกี่ยวขอ้ง 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (มโีครงการ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ) 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มบีทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       

 1) กจิกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
  การให้ความรู้ความเขา้ใจตามโอกาส เกี่ยวกับข้อบังคับการ
ประชุมสภา วิธกีารตรวจสอบของสภา ไม่ว่าจะเป็นการต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบ การต้ังกระทู ้รวมทั้งการท าความเขา้ใจ
ล่วงหน้าในข้อกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวขอ้งกับเร่ืองที่ฝ่าย
บริหารเสนอให้สภาพิจารณา 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (มโีครงการ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ) 

4.4 การเสริมพลังการมสี่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต (10 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 

4.4.1 ส่งเสริมใหม้ีการด าเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       

 1) กจิกรรมการจัดท าเอกสาร/แผ่นพับ
ประชาสัมพันธก์รณีพบเห็นการทุจริต 

 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวขอ้งกับการ
ต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ  
 2) สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อตา้นการทุจริต 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       

1) กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่
ต่อต้านการทุจริต 

 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
  มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ ภาคธุรกจิเอกชน ภาคประชาสังคม) 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (มโีครงการ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ) 

 
          รวมคะแนน มิติที่ 4 
 
 

            รวมคะแนนทั้งสิ้น 
          
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในแบบประเมินตนเองจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฉบบันี้ 
มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ  
        (ลงช่ือ) 
 

                  (    ) 
              ต าแหน่ง................................................................  
            วันท่ี      /  /           .      
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