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 คำนำ 
 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส  ความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุข              
แก่ประชาชน ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา     
ในการต่อต ้าน การทุจร ิตอย ่างเป ็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรม                
และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน       
เกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการทำงานของหน่วยงานมากยิ่งข้ึน 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ     
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที ่ (21)        
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว ่าด ้วยความมั ่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัต ิการด้านการต่อต้านการทุจริต                   
และประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับหน่วยงานมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ        
ใน 5 ป ี(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิต ิรวมทั้งสิ้นจำนวน 50 โครงการ ดังนี้  
  มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จำนวน 14 โครงการ      
  มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จำนวน 19 โครงการ 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จำนวน 9 โครงการ 
  มิติที ่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน 8 โครงการ 
 ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ   
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา     
จะเป็นส่วนหนึ ่งที ่ช ่วยขับเคลื ่อนเพื ่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย             
อันจะนำไปสู ่เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที ่ (21)       
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี ่ยง     
ของการทุจริตที ่ม ีอยู ่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที ่อาจเกิดขึ ้น ตลอดจนบุคคล               
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริต         
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอำนาจ
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้ว การกระจายอำนาจจะมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้    
บริการต่างๆ ของรัฐ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น       
แต่ในทางปฏิบัติแล้วทำให้มีแนวโน้มที่จะเกิดการทุจริตเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 
 ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต จำแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 1. ความเสี ่ยงทุจริตที ่เกี ่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนวย         
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 2. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
 3. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 
 สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปได้เป็นประเด็น 
ดังนี้ 
 1. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันจะมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบยังไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 
 2. สิ่งจูงใจ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่มุ ่งเน้นในเรื่องของวัตถุนิยม ทำให้       
คนในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 3. การขาดกลไกในการตรวจสอบสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรม 
 4. การผูกขาด ในบางกรณีในการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อจัดการจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ โดยรูปแบบของการผูกขาด ได้แก่     
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ 
 5. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้แก่ตนเองและครอบครัว   
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 6. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่เป็นเครื่องวัดความดีของคน        
แต่ในปัจจุบ ัน พบว่า คนมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ต ัวมากขึ้น             
มองประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่ายึดประโยชน์ส่วนรวม 
 7. มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต       
เป็นการยกยอ่งคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยม
ที่ผิด ที่เห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนคดโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำ
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบาปบุญคุณโทษ และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง 
 วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 1. เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต 
 2. ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพ่ือยับยั้งการทุจริต และเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได ้
 4. เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
 การประเมินความเสี่ยง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (weakness) ของระบบต่างๆ 
ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (potential) จะเกิดการกระทำ
การทุจริตในอนาคต หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริต     
ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 ปัจจัยสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 1. ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กร ในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรที่ยอมรับ
ว่าความเสี่ยงการทุจริตมีอยู่จริง หากมีประเด็นการทุจริตต้องยกระดับเป็นบทเรียนเพื่อเรี ยนรู้และหาแนว
ทางการบริหารจัดการป้องกันการเกิดซ้ำ กุญแจสำคัญที่ช่วยผลักดัน กุญแจสำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กร
เติบโต ไม่ใช่ความสามรถในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการทุจริต แต่คือการที่ผู้นำองค์กรต้องทำให้เรื่องของการ
บริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นนโยบายและแนวทางท่ีทุกส่วนต้องนำไปปฏิบัติ  
 2. ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร 
 3. กำหนดกระบวนการบริหารความเสี ่ยงการทุจร ิตอย่างทั ่วถึงทั ้งองค์กร และกระทำการ             
อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องมีความเท่ียงธรรม 
ด้วยการมองจากบุคคลภายนอกมองไปที่กระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน (Outside in) และอาจให้
มีผู้แทนจากภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง      
การทุจริตเพ่ือให้มีมุมมองที่รอบด้าน 
 4. มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงาน     
และมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน ติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง   
การทุจริตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอาจมีการเปลี่ ยนแปลง มาตรการควบคุม     
ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้เพียงพอหรือไม่ และมาตรการที่กำหนดไว้ใช้ได้จริงหรือไม่ ได้ผลหรือไม่      
และสร้างความตระหนัก (Awareness) เรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
 วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
  มีข้ันตอนหลัก 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
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  1) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  3) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

  ขั้นตอนที่ 1  การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
   ก่อนทำการประเมินความเสี ่ยง หน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณา
จาก 2 ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบการให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้ 
   - โอกาสที ่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที ่จะเกิดเหตุการณ์        
ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถ่ี หรือความน่าจะเป็นที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ  
   - ผลกระทบ (Impact) การวัดระดับความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น     
จากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน 
  ขั้นตอนที่ 2  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
   เป็นขั ้นตอนระบุประเด็นความเสี ่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรง        
ของความเสี่ยงการทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาส
เกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนงาน 
หรือโครงการที่ทำการประเมิน ให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุด ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงาน
หรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงาน อาจมีการรับฟัง      
ความคิดเห็นจากผู ้ที ่ม ีส ่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยก็ได้ เนื ่องจากการประเมินความเสี ่ยงการทุจริต             
Risk Owners ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
จึงไม่ใช่ Risk Owners เท่านั้น 
   การค้นหาความเสี ่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี ่ยงที ่เคยเกิด หรือคาดว่า           
จะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการ
พยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้ เป็นการตั้งสมมุติฐาน หรือเป็นการ
พยากรณ์ล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward 
looking Information) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรฐานควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้น อยู่แล้วหรือไม่ 
โดยการมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สำคัญต้องไม่เอาปัญหา
หรือข้อจำกัดจากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน ยานพาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอ 
บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การดำเนินงานไม่อาจบรรลุเป้าหมาย         
มาปะปนกับความเสี่ยงการทุจริต เพราะจะทำให้ละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
   การให้คะแนนความเสี ่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั ้นตอนการดำเนินงาน 
พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  
  ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
   มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทาวที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมหรือลดโอกาส    
ความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง     
ส่วนระดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม  สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ
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ทุจริตอาจมีหลางหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือก วิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับ
ระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย 
 
2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 เป็นการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ได้แก่ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต ( likelihood), 
เกณฑ์เกิดผลกระทบ (impact) และเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) 
โดยได้กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ( likelihood), ระดับความรุนแรงของการเกิดผลกระทบ 
(impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย  ปานกลาง มาก มากที่สุด       
 (1) เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (likelihood)  

ลำดับ
ที ่

ขั้นตอนการดำเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
โอกาสเกิดการทุจริต 

(likelihood) 
1 2 3 4 5 

1 
 

 

การบริหารงานของ
หน่วยงานและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองโดยตรง 

     

2. การรับงานภายนอกจนกระทบต่อ           
การปฏิบัติหน้าที่ประจำ 

     

3. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้
ตำแหน่งหน้าที่การงาน 

     

2 
 

การบริหารงานบุคคล 
 

1. การใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปช่วยเหลือญาติ
หรือบุคคลที่รู้จักเป็นการส่วนตัว 

     

2. การให้ของรางวัล  ของกำนัล เพื่อหวัง
ความก้าวหน้า 

     

3. การหาผลประโยชน์ให้ตนเอง      
3 
 
 

การจัดซื้อจัดจ้าง การ
บริหารพัสดุ  

1. การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่น
ใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง 

           

2. การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่      
4 การนำทรัพย์สินของทาง

ราชการไปใช้ 
 

1. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ประโยชน์  
 

     

 
หมายเหตุ : ระดับ 1 โอกาสเกิดการทุจริต 1 ครั้งต่อปี, ระดับ 2 โอกาสเกิดการทุจรติ ไมเ่กิน 5 ครั้งตอ่ปี, ระดับ 3 โอกาสเกดิ
การทุจริต   ไม่เกิน 10 ครั้งต่อปี, ระดับ 4 โอกาสเกิดการทุจริต ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี, ระดับ 5 โอกาสเกิดการทุจรติ มากกว่า 
15 ครั้งต่อปี  
 
 
 



๖ 
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2. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)  
 

ลำดับ
ที ่

ขั้นตอนการดำเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความรุนแรง 

ของผลกระทบ (Impact) 
1 2 3 4 5 

1 
 

 

การบริหารงานของ
หน่วยงานและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองโดยตรง 

     

2. การรับงานภายนอกจนกระทบต่อ           
การปฏิบัติหน้าที่ประจำ 

     

3. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้
ตำแหน่งหน้าที่การงาน 

     

2 
 

การบริหารงานบุคคล 
 

1. การใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปช่วยเหลือญาติ
หรือบุคคลที่รู้จักเป็นการส่วนตัว 

     

2. การให้ของรางวัล ของกำนัล เพ่ือหวัง
ความก้าวหน้า 

     

3. การหาผลประโยชน์ให้ตนเอง      
3 
 
 

การจัดซื้อจัดจ้าง การ
บริหารพัสดุ  

1. การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใด
จากการจัดซื้อจัดจ้าง 

           

2. การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่      
4 การนำทรัพย์สินของทาง

ราชการไปใช้ 
 

1. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ประโยชน์  
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 3. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) 
  

ลำดับ
ที ่

ขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

(Impact) 
1 2 3 4 

 
1 
 

 

การบริหารงานของ
หน่วยงานและการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

1. การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองโดยตรง 

    

2. การรับงานภายนอกจนกระทบต่อ           
การปฏิบัติหน้าที่ประจำ 

    

3. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้
ตำแหน่งหน้าที่การงาน 

    

2 
 

การบริหารงานบุคคล 
 

1. การใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปช่วยเหลือญาติ
หรือบุคคลที่รู้จักเป็นการส่วนตัว 

    

2. การให้ของรางวัล  ของกำนัล เพื่อหวัง
ความก้าวหน้า 

    

3. การหาผลประโยชน์ให้ตนเอง     
3 
 
 

การจัดซื้อจัดจ้าง การ
บริหารพัสดุ  

1. การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใด
จากการจัดซื้อจัดจ้าง 

          

2. การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่     
4 การนำทรัพย์สินของ

ทางราชการไปใช้ 
 

1. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ประโยชน์  
 

    

 
หมายเหตุ  สีเขียว  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับต่ำ 
   สีเหลือง  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
   สีส้ม หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูง 
   สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
การทุจริต 
 
ลำดับ

ที ่
ขั้นตอนการดำเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

Risk Score (L x I) 
likelihood Impact Risk Score 

1 
 

การบริหารงานของ
หน่วยงานและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
 
 
 

1. การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการ
เพ่ือประโยชน์ของตนเองโดยตรง 
2. การรับงานภายนอกจนกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ 
3. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน 
 

2 
 

2 
 

2 

1 
 

1 
 

1 

2 
 

2 
 

2 
 
 

2 
 

การบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 

1. การใช้ตำแหน่งหน้าที่ไป
ช่วยเหลือญาติหรือบุคคลที่รู้จัก
เป็นการส่วนตัว 
2. การให้ของรางวัลของกำนัล 
เพ่ือหวังความก้าวหน้า 
3. การหาผลประโยชน์ให้ตนเอง 

2 
 
 

2 
 

2 

1 
 
 

1 
 

1 

2 
 
 

2 
 

2 

3 การบริหารการเงิน
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การบริหารพัสดุ และ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

1. การได้รับของแถมหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
2. การรับประโยชน์จากตำแหน่ง
หน้าที่  
 

2 
 
 

2 

1 
 
 

1 
 

2 
 
 

2 

4 การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 
 
 

1. การนำทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์  
 
 
 

2 1 2 
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2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื ่อใช้เป็นกรอบ            
ในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่ เป้าหมาย
ดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที ่จะเป็นแนวทางการปฏิบัต ิเพื ่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์                
ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั ่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน”           
โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย       
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต      
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยกำหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงาน     
ที ่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2        
(พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้    
การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า    
57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนน     
ขึน้ไป   
 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการ
รับรู ้การทุจร ิต (Corruption Perception Index - CPI) ประจำปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้         
35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อน       
ให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน    
ของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้น      
การกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู ่ท้องถิ ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื ่อประโยชน์          
ของประชาชนในท้องถิ ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ ่นซึ ่งนำไปสู ่การพัฒนาทั่วทั ้งประเทศ         
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นปราศจากการทุจริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่ นของตนเอง        
พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานา
อารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้เกิดความยั ่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ           
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน  
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ในท้องถิ ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ     
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
จะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน        
ในท้องถิ่น 
 ดังนั ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลัก       
ธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันกา รทุจริต     
และนำไปสู ่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เพื ่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร           
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื ่อนให้บรรลุค่าเป้าหมาย           
ของแผนแม่บทฯ ที ่กำหนดไว ้ว ่า ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที ่ เข ้าร ่วมการประเมิน ITA ทั ้งหมด                
(ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน   

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาต่อสาธารณชน  

 (2) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพ ื ่อให ้การบร ิหารราชการขององค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดนครราชส ีมาเป ็นไปตาม                 
หลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) เพื ่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต             
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา        
ที่มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

4. เป้าหมาย 
 (1) คดีทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  
 (2) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบตุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 
 (๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 (4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ ้นไป)          
และมีคะแนน ITA 95 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ผ่านเกณฑ์ ITAแล้ว)   

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
จำนวนคดีทุจริตลดลง 

(คำนวณจากปี 2565) 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

คะแนน ITA  90 คะแนน  92 คะแนน  94 คะแนน  95 คะแนน  96 คะแนน 
 

 



๑๑ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 
5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 

(1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้แสดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณชน  
(2) ข้าราชการฝ่ายการเมือง และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์             
ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน  
  (3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึก          
และความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที ่ราชการด้วยความซื ่อสัตย์สุจริต ยึดมั ่นตามประมวลจริยธรรม            
เพื ่อบังเกิดประโยชน์ส ุขแก่ประชาชนท้องถิ ่น ปราศจากพฤติกรรมที ่ส ่อไปในทางทุจร ิต การขัดกัน                
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล   
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(5) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง            
ที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง       
การทุจริต  

(6) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา        
ที่มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

(๗) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สามารถบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้  

(8) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการพัฒนาระบบราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม  
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจำนวน  50  โครงการ ดังนี้  

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
2566 

ปี  
2567 

ปี 
 2568 

ปี  
2569 

ปี  
2570 

 
หมายเหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสรา้ง
วัฒนธรรม
สุจริต 

1.1 การเสริมสร้าง
จิตสำนึก 
และความตระหนกั 
แก่บุคลากร 
ทั้งข้าราชการการเมือง
ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและฝ่ายประจำ   
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ และการประพฤติตนตามประมวล
จริยธรรม 
(1) โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมเจ้าหน้าที ่  
กองสวัสดิการสังคม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

1.1.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตน ที่จะไม่กระทำการ
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชนห์รือการมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(2) มาตรการจัดทำคู่มือ 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

- - - - - สำนัก 
ปลัดฯ 

1.1.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริตและการต่อตา้นการทจุริต 
(3) โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

500,000 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 
 

สำนัก 
ปลัดฯ 

1.2 การเสริมสร้าง
จิตสำนึก 
และความตระหนกั       
แก่ประชาชน 
ทุกภาคส่วน 
ในท้องถิ่น 

1.2.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

(4) มาตรการ “ส่งเสริม 
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐” 

- - - - - กองการ
เจ้าหน้าที ่

1.2.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง     

(5) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนตามศาสตร์พระราชา 
สู่การปฏิบัติของชุมชน   
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา 
(6) โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพประชาชนตามศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน 
อำเภอปากช่อง   
จังหวัดนครราชสีมา   

1,370,000 
 
 
 
 

1,800,000 

1,370,000 
 
 
 
 

1,800,000 
 
 
 

1,370,000 
 
 
 
 

1,800,000 
 
 

1,370,000 
 
 
 
 

1,800,000 
 
 

1,370,000 
 
 
 
 

1,800,000 
  
 

สำนัก 
ปลัดฯ 

 
 
  

สำนัก 
ปลัดฯ 



๑๔ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
2566 

ปี  
2567 

ปี 
 2568 

ปี  
2569 

ปี  
2570 

 
หมายเหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  (7) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนตามศาสตร์พระราชา 
สู่การปฏิบัติของชุมชน  
อำเภอจกัราช 
(8) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดำริ
อำเภอบา้นเหลื่อม 
(9) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอ 
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
(10) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนด้านเกษตรผสมผสาน
แนวใหม่ตามปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง     
อำเภอประทาย 

1,761,400 
 
 
 
1,700,000 

 
 
 
1,600,000 

 
 
 
 
1,700,000 

1,761,400 
 
 
 
1,700,000 

 
 
 
1,600,000 

 
 
 
 
1,700,000 

 

1,761,400 
 
 
 
1,700,000 

 
 
 
1,600,000 

 
 
 
 
1,700,000 

 

1,761,400 
 
 
 
1,700,000 

 
 
 
1,600,000 

 
 
 
 
1,700,000 

 
 
 

1,761,400 
 
 
 
1,700,000 

 
 
 
1,600,000 

 
 
 
 
1,700,000 

  

สำนัก 
ปลัดฯ 

 
 

สำนัก 
ปลัดฯ 

 
 

สำนัก 
ปลัดฯ 

 
 
 

สำนัก 
ปลัดฯ 

1.2.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
(11) โครงการสร้างจิตสำนึก
ตระหนักถึงภัยการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

สำนักงาน
เลขาฯ 

 
1.3 การสร้าง
จิตสำนึกและ 
ความตระหนัก 
แก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และตอ่ต้านการทุจริต 
(12) โครงการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สำนัก 
การศึกษาฯ 

1.3.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
(13) โครงการจัดตั ้งส ่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดโรงเรียนต้นแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยและการ
จัดการอนามัยสิ ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนอย่างยั่งยืน 
(14) โครงการจัดการของเสีย
อ ั นตรายจากช ุ มชนจ ั งหวัด   
นครราชส ี มา  ตามนโยบาย
จังหวัด “จังหวัดสะอาด โคราช 
ไร้ขยะ” 

1,000,000 
 
 
 
 

2,000,000 
 
 
 

1,000,000 

 
 
 

2,000,000 

 
 

1,000,000 
 
 
 
 

2,000,000 

 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 

2,000,000 

 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 

2,000,000 

 
 
 

สำนักช่าง 
 
 
 
 

สำนักช่าง 
 
 
 
 

มิติที่ 1 รวม 

จำนวน   12   โครงการ 

             -    กิจกรรม 

             2   มาตรการ 

จำนวน 

14,011,400 

บาท 

จำนวน 

13,511,400 

บาท 

จำนวน 

13,511,400 

บาท 

จำนวน 

13,511,400 

บาท 

จำนวน 

13,511,400 

บาท 

 

รวมทั้งสิ้น  14  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 



๑๕ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
2566 

ปี  
2567 

ปี 
 2568 

ปี  
2569 

ปี  
2570 

 
หมายเหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส 
 

2.1 การเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ 
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน 

(15) โครงการผลิตและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาผ่านสื่อออนไลน ์
(16) โครงการผลิตและเผยแพร่
วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 

500,000 
 
 
 

2,700,000 

500,000 
 
 
 
2,700,000 

500,000 
 
 
 

2,700,000 

500,000 
 
 
 

2,700,000 

500,000 
 
 
 

2,700,000 

กอง 
ยุทธศาสตร์ฯ 

 
 

กอง 
ยุทธศาสตร์ฯ   

2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 

(17) กิจกรรม “การลงประกาศเร่ือง
ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เช่น 
ประกาศจัดซื้อจัดจา้ง, ประกาศใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี, ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯ เป็นต้น 

- - - - - กอง 
ยุทธศาสตร์ฯ 

2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(18) โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา   

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

กอง 
ยุทธศาสตร์ฯ 

2.2 มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม  
และความโปร่งใส 

2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

(19) โครงการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
(20) โครงการ “เสริมสร้าง 
ความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐” 
(21) โครงการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ด้านการจัดซ้ือจัดจา้ง 

100,000 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

100,000 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

100,000 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

100,000 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

100,000 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

 
 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

 
 

สำนักคลัง 

2.2.2 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

(22) กิจกรรมกระบวนการจัดหาพัสดุ 
(23) มาตรการ “การสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
(ถือปฏิบัติตามระเบียบประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐”) 
(24) มาตรการ “NO Gift Policy          
ไม่รับ – ไม่ให้” 
(25) มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

สำนักคลัง 
 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

 
สำนัก 
ปลัดฯ 
สำนัก 
ปลัดฯ 



๑๖ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 
 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
2566 

ปี  
2567 

ปี 
 2568 

ปี  
2569 

ปี  
2570 

 
 
 

หมายเหต ุงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  (26) มาตรการแสดงเจตนารมณ์
ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้     
ในการบริหารงานของผู้บริหาร
องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหวัด
นครราชส ีมาด ้วยการจ ัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรม 

และความโปร่งใส 

(27) มาตรการปอ้งกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

-   
 
 
 
 
 
 
 
 
-   
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

-    
 
 
 
 
 
 
 
 
-     

สำนัก 
ปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 
 

สำนัก 
ปลัดฯ 

  2.2.3 การจัดทำแผนปฏบิัติการปอ้งกันการทุจริต 

(28) มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต  
เพื่อยกระดับคุณธรรม 
และความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
(29) โครงการการชำระภาษี
ออนไลน์ด้วยระบบ QR Code 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 - 2570 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

สำนัก 
ปลัดฯ 

 
 
 

สำนักคลัง 

2.3 มาตรการ 
ลดการใช้ดุลพินิจ
ในการปฏิบัติงาน 

2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคคลในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการดว้ยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ดุลพินิจ   
ด้วยความสจุริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 
(30) กิจกรรม : การจัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ           
ของบุคลากรฝ่ายสถิติขอ้มูล 
และสารสนเทศต่อหัวหนา้   
ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 

-    - - - - กอง 
ยุทธศาสตร์ฯ 

2.3.2 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง   
ในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น 

(31) โครงการปฏิบัติงาน      
ด้านการจัดเก็บรายได้         
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมายุคใหม ่ ประจำปี
งบประมาณ 2566 - 2570  

- - - - - สำนักคลัง 



๑๗ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
2566 

ปี  
2567 

ปี 
 2568 

ปี  
2569 

ปี  
2570 

 
หมายเหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  2.3.3 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัตริาชการแทน หรือดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและประชาชน 
(32) มาตรการกระจายอำนาจ
ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
(33) กิจกรรมการจัดทำคำสั่ง
มอบหมายงานของบุคลากร 
ฝ่ายสถิติและสารสนเทศ 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

สำนัก 
ปลัดฯ 

 
 

กอง 
ยุทธศาสตร์ฯ 

มิติที่ 2 รวม 

จำนวน   8   โครงการ 

            4    กิจกรรม 

             7    มาตรการ 

จำนวน 

3,500,000 

บาท 

จำนวน 

3,500,000 

บาท 

จำนวน 

3,500,000 

บาท 

จำนวน 

3,500,000 

บาท 

จำนวน 

3,500,000 

บาท 

 

รวมทั้งสิ้น  19  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 



๑๘ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 
 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
2566 

ปี  
2567 

ปี 
 2568 

ปี  
2569 

ปี  
2570 

 
หมายเหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริม
บทบาทและ 
การมีส่วนร่วม 
ของภาค
ประชาชน 

3.1 การส่งเสริม 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.1.1 การมีส่วนรว่มในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
(34) โครงการประชุม
ประชาคมองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
สัดส่วนระดับจังหวัด 
(35) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดทำแผน  
การศึกษา 

350,000 
 
 
 

100,000 

350,000 
 
 
 
- 

350,000 
 
 
 
- 

350,000 
 
 
 
- 

350,000 
 
 
 
- 

กอง 
ยุทธศาสตร์ฯ 

 
 

สำนัก
การศึกษาฯ 

3.1.2 การมีส่วนรว่มตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน  

(36) โครงการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอง 
ยุทธศาสตร์ฯ 

3.2 การรับฟัง     
ความคิดเห็น การรับ
และตอบสนอง     
เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามยัของประชาชนในท้องถิ่น  
(37) โครงการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา 

300,000   300,000 300,000 300,000 300,000 กอง 
ยุทธศาสตร์ฯ 

3.2.2 มีระบบและชอ่งทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกขผ์่านช่องทางที่หลากหลาย  
(38) มาตรการจัดการ        
เร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

- - - - - สำนัก 
ปลัดฯ 

 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา  
และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(39) กิจกรรมรายงาน 
หรือแจ้งเร่ืองร้องเรียน/     
ร้องทุกข์ 

- - - - - สำนัก 
ปลัดฯ 

3.3 ส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชน         
และบูรณาการ 
ทุกภาคส่วนเพือ่
ต่อต้านการทุจริต 
 
 
 

3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
(40) มาตรการ “ส่งเสริม 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งต้ัง การโอน ย้าย  
ประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐” 

- - - - - กองการ
เจ้าหน้าที ่

 



๑๙ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
2566 

ปี  
2567 

ปี 
 2568 

ปี  
2569 

ปี  
2570 

 
หมายเหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
(41) กิจกรรมจัดทำเอกสาร/ 
แผ่นพับให้ความรู้แก่ภาค
ประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต 

- - - - - สำนัก 
ปลัดฯ 

3.3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่ต่อต้านการทุจริต 

(42) กิจกรรมบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

- - - - - สำนัก 
ปลัดฯ 

มิติที่ 3 รวม 

จำนวน   4   โครงการ 

            3    กิจกรรม 

             2    มาตรการ 

จำนวน 

1,750,000 

บาท 

จำนวน 

1,650,000 

บาท 

จำนวน 

1,650,000 

บาท 

จำนวน 

1,650,000 

บาท 

จำนวน 

1,650,000 

บาท 

 

รวมทั้งสิ้น  9  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 
 
 
 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
2566 

ปี  
2567 

ปี 
 2568 

ปี  
2569 

ปี  
2570 

 
หมายเหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การยกระดับ
กลไก 
การตรวจสอบ
การดำเนินงาน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน      
การควบคุมภายใน   
และการบริหาร      
ความเส่ียงการทุจริต 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 
(43) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบ
ภายใน 

- - - - - หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 

(44) กิจกรรมจัดทำรายงานการควบคุม
ภายใน 
(45) กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

4.1.3 มีการจัดให้มกีระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 
(46) มาตรการบรหิารจัดการความเส่ียง
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครราชสีมา  

- - - - - หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

4.2 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัตหิน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว ้

(47) โครงการอบรมสัมมนาและศึกษา 
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร  
และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด     

692,500 692,500 692,500 692,500 692,500 สำนักงาน
เลขาฯ 

4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มบีทบาทในการตรวจสอบการปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวธิีการ   
ที่กฎหมาย ระเบียบที่เกีย่วขอ้งได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
(48) โครงการสภา อบจ.ยุคใหม่ ใส่ใจ
การตรวจสอบ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สำนักงาน
เลขาฯ 

4.3 มาตรการจัดการ
เร่ืองร้องเรียน 
การทุจริต 

4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการตอ่เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิิชอบของเจ้าหนา้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(49) มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ 
หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

- - - - - สำนัก 
ปลัดฯ 

4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัสำหรับผู้ร้องเรียน 

(50) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทาง   
การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 

- - - - - สำนัก 
ปลัดฯ 

มิติที่ 4 รวม 

จำนวน    3    โครงการ 

            2    กิจกรรม 

             3    มาตรการ 

จำนวน 

742,500 

บาท 

จำนวน 

742,500 

บาท 

จำนวน 

742,500 

บาท 

จำนวน 

742,500 

บาท 

จำนวน 

742,500 

บาท 

 

รวมทั้งสิ้น  8  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 



๒๑ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

ส่วนที่ 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ 

 
######################################################################################## 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
######################################################################################## 

 

1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 1.1.1 เสร ิมสร ้างจ ิตสำนึกและความตระหนักในการปฏ ิบ ัต ิราชการตามอำนาจหน้าที่                
และการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 

1.โครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม 

2.หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติว ่ามาตรฐาน             
ทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้นในหมวดที่ 5 และมาตรา 78 (4) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพคุณธรรมและจร ิยธรรมของเจ้ าหน้าที ่ของร ัฐควบคู ่ ไปกับการปร ับปร ุงร ูปแบบ              
เพื่อให้การพัฒนาราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ 
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีภารกิจหน้าที่ให้การอุปการะดูแล
ผู้สูงอายุชาย-หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ให้บริการด้านปัจจัยสี่ ด้านสุขภาพอนามัย และการรักษาพยาบาล 
ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านอาชีวบำบัด ด้านนันทนาการ ด้านศาสนา ด้านฌาปนกิจ ฯลฯ และด้วยสภาพปัญหา
สังคมปัจจุบันในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ ที่สภาพร่างกายมีความเสื่อมถอยไปตามวัยแลว้นั้น 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่อาจประสบปัญหาต่าง ๆ หรือไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพของปัญหาได้    
จะทำให้สภาพจิตใจมีความเสื ่อมลง มีความเครียดมากขึ ้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย         
และจิตใจตามมา การนำหลักธรรมของศาสนามาปรับใช้ในชีวิต ด้วยการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีจิตสำนึก  
ในคุณธรรมจร ิยธรรมที ่ เหมาะสมในการดำเน ินช ีว ิตด ้วยความอดทน ความเพียร ม ีสต ิป ัญญาและ                    
มีความรอบคอบ  
 กองสวัสดิการสังคม มีความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   
และยังเป็นการป้องกันการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที ่ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จึงได้จ ัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื ่อเป็นแนวทางในการปฏิบั ติหน้าที่               
ด้วยความซื ่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม อันนำไปสู ่การใช้ชีวิตและการปฏิบัติงานที ่มุ ่งผลสัมฤทธิ์          



๒๓ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

และความสำเร็จขององค์กรที่ยั่งยืน  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง       
ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื ่อส ่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้ก ับเจ ้าหน้าที่                
ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะ
ของการเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติในการคิดเชิงบวก ให้สติและสมาธิในการแก้ไขปัญหา ทั้งยังมีสุขภาพจิตที่ดี 
ส่งผลให้มีสุขภาพกายท่ีดีตามมา 

4. เป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ขออนุมัติงบประมาณโครงการและจัดทำโครงการ 
 5.2 จัดทำหลักสูตรการอบรมและติดต่อประสานวิทยากรบรรยายและปฏิบัติ 
 5.3 ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดอบรมตามกำหนดการ 
 5.4 สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 
 5.5 รายงานการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหาร 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2670) 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 9.1 ตัวชี้วัดผลผลิต 
  9.1.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าร่วมรับฟังธรรมะและปฏิบัติธรรม 
  9.1.2 ผลทางด้านจิตใจที่ดี ส่งผลต่อสุขภาพที่ดี 
 9.2 ตัวชีว้ัดผลลัพธ์ 
  9.2.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติธรรม มาเป็นแนวทางในการดำเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติงาน  
  9.2.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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 1.1.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการยึดม่ันผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน ที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่2  

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
 ปัญหาการทุจริตในสังคมไทย ก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศเป็นอย่างมากและเป็นอุปสรรคสำคัญ             
ต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยรูปแบบการทุจริตจากเดิมที่ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง     
ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่มีความซับซ้อนมากข้ึน เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามชาติ     
ซึ่งเชื่อมโยงสู่อาชญากรรมอื่นๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง รวมถึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน      
ซึ่งถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็นการแสวงหาประโยชน์  ส่วนบุคคลโดยการละเมิด    
ต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการ
ตัดสินใจของเจ้าหน้าที ่ของรัฐ ทำให้เกิดการละทิ ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที ่ ขาดความเป็นอิสระ           
ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม  
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
(Conflict of interests : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา       
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรค    
ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรสร้างความตระหนักและหามาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเพื ่อนำมาสู ่การปรับเปลี ่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม การสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรม            
ของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐในการทำงานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวม    
ในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ดำเนินมาตรการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์       
ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง            
เป็นการสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา         
ในการทำงานเพ่ือส่วนรวม โดยยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อรวบรวมคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนำไปเป็นความรู้ใน
การทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีจิตสำนึก ค่านิยม        
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  

 



๒๕ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรมีคู ่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา                   
ในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 เล่ม 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
 5.2 จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5.3 แจกจ่ายให้ส่วนราชการเพ่ือเผยแพร่    

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ 
 ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 มีการรวบรวมและจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 1.1.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่3   

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู ้ด้านกฎหมายให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
 ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาล โดยได้บัญญัติไว ้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ              
ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ นอกจากนั้น ยังได้บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่กำหนดให้ภาครัฐมีความโปร่งใส 
ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกระดับ บุคลากรภาครัฐยึดมั ่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื ่อสัตย์ ประกอบกับ         
มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติว่า 
“การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ ไม่จำเป็น กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ ่น กระจายอำนาจ       
การตัดสินใจ อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั ้งนี ้ ในการปฏิบัติหน้าที่         
ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอ บ    
ของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน” ซึ่งนอกจากหน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาลแล้ว หน่วยงานของรัฐ
ในฐานะในฐานะผู้ครอบครองข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ ยังมีหน้าที ่ในการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองที ่ไม ่ใช ่ข ้อมูลเกี ่ยวกับความมั ่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการ             
ตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก ตามที่กฎหมาย
กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน      
ของรัฐได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น และได้รับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครอง       
หรือควบคุมของรัฐ โดยยึดหลัก “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ซึ่งหลักการดังกล่าว จะช่วยสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการทำงานของระบบราชการให้มีความโปร่งใส           
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนิน
กิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา 45 (9) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 รวมทั้งการดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์         
ทรงเป็นประมุข จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและการปฏิบัติราชการที่ดี เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส ทั้งยังเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 



๒๗ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 
   จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักปลัดองค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัด จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เพ่ิมพูนความรู้
ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ รวมทั้งทราบแนวปฏิบัติ ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
ต่างๆ ของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
สามารถนำความรู้ด้านกฎหมายดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับหลักคุณธรรม
จริยธรรม อันนำไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดความโปร่งใส และลดปัญหาในการปฏิบัติราชการ        
มิให้เกิดข้อบกพร่อง รวมทั ้ง เป็นการป้องกันและปราบปราบการทุจริตประพฤติมิชอบ อันจะนำไปสู่               
การเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใสและธรรมาภิบาลต่อไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ เพ่ือการปฏิบัติ
ราชการที่ดี และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน 
 3.3 เพื ่อลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานและป้องกันความเสี ่ยงที ่จะก่อให้เกิดความเสียหาย           
ต่อหน่วยงาน  

4. กลุมเปาหมาย 
 ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 150 คน  

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมคณะทำงาน/เตรียมงาน  
 5.2 ขออนุมัติดำเนินโครงการ  
 5.3 ประสานวิทยากรและส่วนราชการส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 
 5.4 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 5.5 ดำเนินการตามโครงการฯ 
 5.6 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 5.7 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผู้บังคับบัญชา  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 500,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบ 
 ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 9.1 บุคลากรในสังกัดมีความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ        
เพ่ือการปฏิบัติราชการที่ด ี
 9.2 บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติ  มิชอบ 
 9.3 การบริหารงานภายในหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส และห่างไกลจาก     
การทุจริต 
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1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

 1.2.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่4 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 256๖ - 2570”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2552 โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ        
ทั ้งนี ้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย            
ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 กำหนดให้
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื ่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวก          
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 
ประการ ได้แก่ การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , การมีจิตสำนึกที่ดี ซื ่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,        
การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน, การยืนหยัด    
ทำในสิ ่งที ่ถ ูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย, การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย           
และไม่เลือกปฏิบัติ, การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,     
การมุ ่งผลสัมฤทธิ ์ของงานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ , การยึดมั ่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ 
สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทาง การดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี ่ยไร   
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้น
จากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  

 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน จึงได้จัดทำ
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ
ทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
 2. เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนไป และสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  
 3. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ ำนาจ     
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน   
และต่อสังคม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

5. วิธีดำเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 2. ประชุมคณะทำงานฯ 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร     
ที่ต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 4. จัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน  
 5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ  
 6. ติดตามประเมินผลการดำเนินการตอบแบบสอบถาม 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปีงบประมาณ 256๖ - 25๗๐ 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม  กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2552 ได้รับการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 2. บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม      
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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 1.2.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 5 

1.ชื ่อโครงการ   : โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู ่การปฏิบัต ิของชุมชน            
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

2. หลักการและเหตุผล 
 ศาสตร์พระราชาตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา           
ซึ ่งท่านทรงรับสั ่งไว้การศึกษา คือ ความมั่นคงของประเทศ ซึ ่งก็ตรงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  6  ด้าน              
ว่าจะทำให้ประเทศไทยเป็นอย่างไร เช่น ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
การพัฒนา  และเสริมสร้างศักยภาพคน ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน การสร้างความเติบโต                 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปรับสมดุลรัฐธรรมนูญการบริหารภาครัฐ ซึ่งรัชกาลที่ 10                 
ท่านทรงเน้นตรงกลาง คือ เรื่องการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ 
ของประชาชน   

องค์การบริหารส่วนจ ังหวัดนครราชสีมา ขอน้อมนำศาสตร ์พระราชามาพัฒนาบุคลากร               
และเสริมสร้างศักยภาพประชาชนในเขตพื้นที ่อำเภอขามสะแกแสง โดยสนับสนุน ผลักดันเพื่อให้มีความคิด
สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ๆในการพัฒนาประชาชน จึงเป็นการนำศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้                
ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ รวมทั้ง กฎหมาย และ ระเบียบต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัตติน 
และสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีต่อสังคม                 
จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชนอำเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพของประชาชนขึ้น              

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื ่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติในชุมชน        
ของตนเองได ้
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนสามารถนำประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในชุมชนของตนเอง          

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดฝึกอบรมทางวิชาการ และเดินทางไปศึกษาดูงานให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอขามสะแกแสง 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

5. ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละ 80 ของประชาชนตามเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ และเข้าใจแนวทางการดำเนินชีวิต
และการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมพูนทักษะตามโครงการ  
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6. พื้นที่ดำเนินการ 

 6.1 อบรมทางวิชาการอำเภอขามสะแกแสง 
 6.2 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

7. วิธีดำเนินการ 
 7.1 จัดทำโครงการเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 
 7.2 ประสาน อปท./ผู้เกี่ยวข้อเพ่ือจัดอบรมทางวิชาการและศึกษาดูงาน/คณะกรรมการฯลฯ  
 7.3 ดำเนินงานตามโครงการ/ ติดตาม และประเมินผลโครงการ 
 7.4 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 

8. ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2566 - 2570 

9. งบประมาณ  
 จำนวน  1,370,000 บาท 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ประชาชนสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้รับมาพัฒนาและสามารถนำไปปฏิบัติในชุมชนได้ 
 10.2 ประชาชนสามารถนำประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในชุมชนของตนเอง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 6 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู ่การปฏิบัต ิของชุมชน      
อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา   

2. หลักการและเหตุผล 
ศาสตร์พระราชา คือแนวทางการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช          

บรมนาถบพิตร คือ องค์ความรู้ที่ว่าด้วยเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครอบคลุมในทุกมิติ  ด้านเศรษฐกิจ  
สังคม  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม คือ ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และด้านจิตใจ   
ของประชาชนคนไทยเป็นสำคัญ  และแนวทางการพัฒนาเริ ่มต้นที่  การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ โดยปัจจัย        
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วย การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นปัจจัยความสำเร็จ  ซึ่งปัจจัยการพัฒนาแต่ละข้อมีจุดเชื่อมโยงกัน  คือการพัฒนาที่ ยั่งยืนเพื่อปรับปรุงชีวิต
ความเป็นอยู่ของคน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  โดยต้องคำนึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์  ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ  
และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ  สังคม  แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลาย  แต่ที่สำคัญคือนักพัฒนาจะต้องมีความรัก  
ความห่วงใย  ความรับผิดชอบ  และการเคารพในเพื่อนมนุษย์  เป็นแนวทางการพัฒนาที่มุ่งยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งในการพัฒนาในปัจจุบันประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระดับครัวเรือน
และระดับท้องถิ่น จึงจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นเข็มทิศชี้นำทางไปสู่การปฏิบัติให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็ง     
ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ที ่ดี พึ่งพาตนเอง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนด      
เป็นพันธกิจในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน 

ประชาชนในเขตอำเภอปากช่อง โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งยังไม่มีการพัฒนา
ให้กับกลุ่มเกษตรกร จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร สามารถพ่ึงตนเองได้ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เล็งเห็นความสำคัญของประชาชน จึงได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญา
ที่ชี ้ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน 
คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ ้มกันที่ดี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา            
ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการขจัดความยากจน ลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ในการนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติให้กับชุมชน 

 3.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับประชาชนเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติตามศาสตร์พระราชา 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    จัดอบรมทางวิชาการ และศึกษาดูงาน ให้กับประชาชนในเขตอำเภอปากช่องและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   
จำนวน 2 รุ่น รวม 540 คน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

5. ตัวช้ีวัด 
 5.1 ร้อยละ 80 ของประชาชนตามเป้าหมายเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและเพิ ่มพูนทักษะ            
ตามโครงการ 
 5.2 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80    

6. พื้นที่ดำเนินการ 
 6.1 อบรมทางวิชาการในเขตอำเภอปากช่อง 
 6.2 ศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่ 

7. วิธีดำเนินการ 
7.1 ขออนุมัติโครงการตามลำดับเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
7.2 ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อจัดอบรมทางวิชาการและ 
      เดินทางไปศึกษาดูงาน 
7.3 ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
7.4 ประเมินผลและรายงานผลดำเนินโครงการ 

8. ระยะเวลาที่ดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

9. งบประมาณ  
 จำนวน 1,800,000 บาท 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1.ประชาชนสามารถนำศาสตรพ์ระราชามาปรับใชใ้นชุมชนและการดำรงชวีิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
2.ประชาชนสามารถนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน  

และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่7 

 
1.ชื่อโครงการ   : โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน อำเภอจักราช 

2. หลักการและเหตุผล  
 ศาสตร์พระราชา คือแนวทางการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร  การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื ่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน        
ศาสตร์ คือ ความรู้ที่เป็นระบบ และครอบคลุมในทุกมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม      
ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีว ิตความเป็นอยู ่และด้านจิตใจของประชาชนคนไทยเป็นสำคัญ             
และแนวทางการพัฒนาเริ ่มต้นที ่การแก้ไขปัญหาที ่ต้นเหตุ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัย
ความสำเร็จ ซึ่งปัจจัยการพัฒนาแต่ละข้อมีจุดเชื่อมโยงกัน โดยต้องคำนึงเรื ่องสภาพภูมิศาสตร์  ความเชื่อ     
ทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลายแต่ที่สำคัญคือนักพัฒนา
จะต้องมีความรัก ความห่วงใย ความรับผิดชอบและการเคารพในเพื ่อนมนุษย์ เป็นแนวทางการพัฒนา               
ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งในการพัฒนาในปัจจุบันประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาระดับครัวเรือนและระดับท้องถิ่น จึงจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นเข็มทิศชี้นำทางไปสู่การปฏิบัติ
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีพึ่งพาตนเอง กระทั่งสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนได้ ตามหลักในการทรงงานของในหลวง (ศาสตร์พระราชา) ข้อที่ 2 การพัฒนา      
ต้อง ‘ระเบิดจากภายใน’ สร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความเข้าใจ และอยากทำ, ข้อที่ 5 ภูมิสังคม 
ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์, ข้อที่ 7 ไม่ติดตำรา, ข้อที่ 8 ประหยัด, ข้อที่ 9 ทำให้ง่าย, ข้อที่ 10 การมีส่วนร่วม 
และข้อที่ 19 เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ การนำศาสตร์พระราชามาใช้ คือ  การสามารถช่วยเหลือปลดแอก    
ความทุกข์ยากและสร้างความสุขที่ยั ่งยืน ให้กับประชาชน ส่วนในด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนภายในพื้นที่       
เป็นผู้คิดเองทำเองและสามารถอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น        
ได้กำหนดเป็นพันธกิจในการส่งเสริม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทาง        
ในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) มีกรอบแนวคิด ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขัน      
ได ้ ควบคู ่ ไปกับการยกระดับรายได ้ เก ิดความยั ่งย ืน ประชาชนมีค ุณภาพชีว ิตและมีรายได ้ท ี ่ด ีขึ้น              
รวมทั ้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที ่ 2             
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มีแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเง ินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          
เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน และพันธกิจ
กระทรวงมหาดไทย ข้อ 4 เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยการมีส่วนร่วม      
ของทุกภาคส่วนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนภารกิจ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินงานได้ สอดคล้องกับนโยบายนายกองค์การบริหาร     
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ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ข้อ 1 นโยบายโครงการ  ตามแนวทางพระราชดำริ  ข้อ 1.2 ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
และสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่วนราชการตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เกี ่ยวข้อง        
ดังนั้น กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดโครงการหรือกิจกรรมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแนวทางเดียวกันกับส่วนราชการ จึงเป็นการดำเนินโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและสามารถนำมา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง 
3.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีแนวคิดพึ่งพาตนเอง  สามารถดำเนินชีวิตแบบพออยู่พอกินตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย 
 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพให้กับประชาชนผู้สนใจ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 รุ่นต่อปี  
รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 690  คน  

5. ตัวช้ีวัด 
 5.1 เชิงปริมาณ 
       (1) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
       (2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับ   
มากขึ้นไป 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
       (1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความรู้ 
       (2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้ 

6. พื้นที่ดำเนินการ  
 6.1 ดำเนินการอบรมทางวิชาการในพื้นที่อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  
 6.2 ศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่ 

7. วิธีดำเนินการ 
 7.1 สำรวจข้อมูลความต้องการของประชาชน 
 7.2 กำหนดรูปแบบการฝึกอบรม 
 7.3 นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นต่อคณะผู้บริหาร 
 7.4 ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 
 7.5 แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการ 
 7.6 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 7.7 ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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 7.8 ประสานหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 7.9 ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน(ปฏิทินการทำงาน) 
 7.10 รายงานผลการดำเนินโครงการ 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – ปีงบประมาณ พ.ศ.2570 

9. งบประมาณดำเนินการ 

ปีงบประมาณ รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
2566 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 
1,761,400 

 
ตามประมาณการค่าใช ้จ ่าย   
แนบท้ายโครงการ 

2567 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
 

1,761,400 
 

ตามประมาณการค่าใช ้จ ่าย   
แนบท้ายโครงการ 

2568 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
 

1,761,400 
 

ตามประมาณการค่าใช ้จ ่าย   
แนบท้ายโครงการ 

2569 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
 

1,761,400 
 

ตามประมาณการค่าใช ้จ ่าย   
แนบท้ายโครงการ 

2570 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
 

1,761,400 
 

ตามประมาณการค่าใช ้จ ่าย 
แนบท้ายโครงการ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (รวมทั้งการติดตามและประเมินผล) 
 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและชุมชนได้ 
          2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ  
แหล่งศึกษาดูงาน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่8 

 
1. ช ื ่อโครงการ  : โครงการพัฒนาศ ักยภาพประชาชนด ้านเศรษฐก ิจพอเพ ียงตามแนวพระราชดำริ                   
อำเภอบ้านเหลื่อม 

2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี ่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจอยู ่ตลอดเวลา การผันผวน        
ของเศรษฐกิจ ระดับราคาสินค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมได้ส่งผลกระทบ   
ต่อความเป็นอยู ่และการประกอบอาชีพของประชาชนอย่างมาก ผลที่ตามมาคือทำให้เกิดความไม่มั ่นค ง           
ในการดำรงชีวิต รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย และมีภาวะหนี้สินตามมา 
  ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา  โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ซึ่งยังไม่มีการ
พัฒนาให้กับกลุ่มเกษตรกร  จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร  ให้สามารถพึ่งตนเองได้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เล็งเห็นความสำคัญของประชาชน จึงได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนิน
ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการขจัดความยากจน ลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ
ของคนในชุมชน และเป็นพื ้นฐานการสร้างพลังอำนาจของชุมชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง           
เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธานด้วยการสนับสนุน
ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้มีโอกาสเรียนรู้พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระองค์ท่าน โดยเฉพาะหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  น้อมนำมาเป็นรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในท้องถิ่นได้อย่างเป็น
รูปธรรม จึงได้จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ         
ในเขตพื้นที ่อำเภอบ้านเหลื ่อม ประกอบกับอำเภอบ้านเหลื ่อมมีพื ้นที ่ปลูกพืชผลทางการเกษตรในชุมชน         
และครัวเรือนเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น   

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาในด้านการเกษตรของชุมชน 

          3.2 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับประชาชนในการดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    จัดอบรมทางวิชาการและศึกษาดูงาน ให้กับประชาชนในเขตอำเภอบ้านเหลื ่อมและเจ้าหน้าที่              
ที่เก่ียวข้อง จำนวน 225 คน 1 รุ่น 

5. ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละ 80 ของประชาชนตามเป้าหมายเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนทักษะตามโครงการ 
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6. พื้นที่ดำเนินการ 
 6.1 อบรมทางวิชาการในเขตอำเภอบ้านเหลื่อม 
 6.2 ศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่ 

7. วิธีดำเนินการ 
7.1 ขออนุมัติโครงการตามลำดับเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
7.2 ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น/ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง เพื ่อจัดอบรมทางวิชาการ        

และเดินทางไปศึกษาดูงาน 
7.3 ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
7.4 ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ 

8. ระยะเวลาที่ดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

9. งบประมาณ   
 จำนวน 1,700,000 บาท 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนมากยิ่งขึ้น 
10.2 ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาณมีความเป็นอยู่    

ที่พอประมาณได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 9 

 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

2. หลักการและเหตุผล  

 อำเภอห้วยแถลงมีประชากรประมาณ 76,197 คน จำนวน 18,972 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม จำนวน 11,478 ครัวเรือน เช่น ทำนาข้าว ปลูกพืชไร่ประเภท อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด  
ซึ ่งผลผลิตมีราคาที ่ตกต่ำแต่ในขณะเดียวกันกลับมีต้นทุนการผลิตที ่ส ูงจากการที ่ประชาชนใช้ปุ ๋ย เคมี            
และเครื่องจักรต่างๆในการผลิต จึงเป็นเหตุให้ประชาชนมีหนี้สินครัวเรือนและมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ สาเหตุ
ดังกล่าวเกิดจากประชาชนอำเภอห้วยแถลง ขาดความรู้ ความเข้าใจในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่นการ   ลดรายจ่ายเพิ ่มรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน และการพึ่งพาตนเอง จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องตระหนักถึง
ปัญหาและคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาขยายผลในระดับครัวเรือน ชุมชน  
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ เป็นแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู ่ได้อย่างมั ่นคง        
และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการ
ดำรงอยู ่และปฏิบัต ิตนของประชาชนในทุกระดับ ตั ้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ                
ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื ่อให้         
ก้าวทันโลก ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน       
ทั ้งนี ้จะต้องอาศัยความรอบรู ้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการ
ดำเนินการทุกขั้นตอน สิ่งสำคัญคือความพอเพียงในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ทำให้คนไทยสามารถ
พึ่งตนเองและดำเนินชีวิตไปได้ นำไปสู่ความสุขในการดำรงชีวิตอย่างแท้จริง โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้กำหนดเป็นพันธกิจในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) มีกรอบแนวคิด ด้านการสร้างความสามารถ      
ในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถ
แข่งขันได้ ควบคู ่ไปกับการยกระดับรายได้ เกิดความยั ่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่ดีขึ้น        
รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มีแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการ
สร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน และพันธกิจกระทรวงมหาดไทย ข้อ 5 เสริมสร้าง
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ความเข้มแข็งของชุมชนและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพื ่อสนับสนุนการขับเคลื ่อนนโยบายการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลในระดับ
ครัวเรือน ชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงได้จัดทำโครงการ พัฒนาศักยภาพประชาชน        
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมาขึ้น เพื่อสนับสนุนนโยบาย        
ของรัฐบาลและสอดคล้องกับนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี ่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และศึกษาดูงานให้กับประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า  3  รุ ่นต่อปี รวมผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 540 คน 

5. ตัวช้ีวัดผลความสำเร็จของโครงการ 
   5.1  ร้อยละ 80 ของประชาชนตามเป้าหมายเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนทักษะตามโครงการ 
 5.2  ร้อยละ 80 ของประชาชนตามเป้าหมายมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าระดับดี 

6. พื้นที่ดำเนินการ 

 6.1 ดำเนินการในพ้ืนที่อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
 6.2 ศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่ 
7. วิธีดำเนินการ 
 7.1 สำรวจข้อมูลความต้องการของประชาชน 
 7.2 กำหนดรูปแบบการฝึกอบรม 
 7.3 นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นต่อคณะผู้บริหาร 
 7.4 ขออนุมัติงบประมาณและโครงการ 
 7.5 แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการ 
 7.6 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 7.7 ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 7.8 ประสานหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 7.9 ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน (ปฏิทินการทำงาน) 
 7.10 รายงานผลการดำเนินโครงการ 
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8. ระยะเวลาที่ดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

9. งบประมาณ 

ปีงบประมาณ รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
2566-2570 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ    1,600,000 ตามประมาณการค่าใช้จ่าย แนบท้ายโครงการ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประชาชนมีความรู้และสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 10 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนด้านเกษตรผสมผสานแนวใหม่ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียง อำเภอประทาย 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น
ราคาสินค้า บริการ การแข่งขันท่ีสูงขึ้น ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  จึงส่งผลกระทบด้านความเป็นอยู่
และการประกอบอาชีพของประชาชน เป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม ภาคเอกชน และประชาชน
ทั่วไป  ซึ่งเป็นอาชีพของคนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งยังพบว่าส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการหรือแนวทางในการบริหาร
จัดการแบบเก่าอยู่ ทำให้เกิดความไม่มั่นคงในการดำเนินชีวิต  รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย และมีภาระหนี้สิน
ตามมา เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการที่ดีไม่สอดคล้องกับวิถีของชุมชนส่งผล
ต่อการพัฒนาที่ยั ่งยืนซึ ่งเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของชุมชน เมือง รัฐ หรือประเทศ          
ในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆ  โดยรู้จักการพึ่งพาตนเองเป็นสำคัญ และไม่พึ่งพาปัจจัยการ
ผลิตอื่นที่ตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของ  โดยคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนาน
กว่า 30 ปี เพื่อนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตในยามที่ประเทศประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 
ภายหลังเมื่อได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไข เพื่อให้ประชาชนรอดพ้นและสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพึ ่งพาตนเอง เป็นการยึดหลักตนเองเป็นที ่พึ ่งแห่งตน          
รู ้จักนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ รู ้จักผลิตพืชให้เพียงพอกับความต้องการในการบริโภค      
ของครัวเรือนก่อนหลังจากนั้นจึงผลิตเพื่อการค้า  และการพึ่งพากันเองจะให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มกัน   
ของชาวบ้าน  เพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น การเกษตรแบบผสมผสาน การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การแปรรูปอาหาร เป็นต้น  ในปัจจุบันมีการดำเนินงานเพื ่อสร้างรายได้ตามนโยบาย “หนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์” เป็นการพัฒนาชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ ้มกันที่ดี        
โดยมีเงื ่อนไขพื้นฐาน คือ ความรู้  และคุณธรรม ซึ่งนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่สมดุล ยั่งยืน สามารถรับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนเชื่อมโยงเป็นรากฐานในการพัฒนาเกษตรแบบผสมผสานนำไปสู่
การพ่ึงพาตนเองและลดปัญหาความยากจน 

3.2 เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาความสามารถของประชาชนในการทำเกษตรแบบผสมผสานโดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    จัดอบรมทางวิชาการ และศึกษาดูงาน ให้กับประชาชนในเขตอำเภอประทายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง            

5. ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละ 80 ของประชาชนตามเป้าหมายเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนทักษะตามโครงการ 

6. พื้นที่ดำเนินการ 
 6.1 อบรมทางวิชาการในเขตอำเภอประทาย 
 6.2 ศกึษาดูงานนอกพ้ืนที่ 

7. วิธีดำเนินการ 
7.1 ขออนุมัติโครงการตามลำดับเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
7.2 ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อจัดอบรมทางวิชาการ   
และเดินทางไปศึกษาดูงาน 
7.3 ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
7.4 ประเมินผลและรายงานผลดำเนินโครงการ 

8. ระยะเวลาที่ดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

9. งบประมาณ  
 จำนวน 1,700,000 บาท 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  10.1 ประชาชนสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเป็นรากฐานในการพัฒนาเกษตรแบบผสมผสาน
นำไปสู่การพ่ึงพาตนเองและลดปัญหาความยากจนได้มากยิ่งขึ้น 

10.2 ประชาชนสามารถขยายบทบาทขีดความสามารถของตนเองในการทำเกษตรแบบผสมผสาน  
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 
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 1.2.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่11 
 

1.ชื่อโครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึกตระหนักถึงภัยการทุจริตคอร์รัปชั่น 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  บทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ 
สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนได้รับรู้และติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาค
ประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส  
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ข่าวสาร การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

5. วิธีดำเนินการ 
     - จัดทำเอกสารวิธีการป้องกันทุจริต ประกอบด้วย แผ่นพับ สิ่งพิมพ์ หรือโปสเตอร์ 
     - เผยแพร่โดยการจ่ายเอกสารให้กลุ่มเป้าหมาย 
     - ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน/การประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน แจ้งในการประชุมต่างๆ  
     - แจกจ่ายเอกสารในการประชุมต่างๆ ของส่วนราชการภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     - ติดตามและประเมินผล   

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ      
        50,000 บาท 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
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1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 1.3.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่12 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545        
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 41 กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม   
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562     
มาตรา 45 (7 ตรี) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา   
รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน     
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 10 
ประกอบกับในการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542      
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม       
(ฉบับที ่ 4) พ.ศ. 2562 ได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการจัดการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามและค่านิยมที่พึงประสงค์       
ให้เด็กและเยาวชน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยนักเรียนที่เป็นกลุ่มจิตอาสา
หรือนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมไม่น้อยกว่า 390 คน  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื ่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ด ีงามให้กับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา    
 3.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีคุณธรรม จริยธรรม       
และค่านิยมที่พึงประสงค ์
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานำหลักธรรมไปใช้               
ในการดำเนินชีวิต  

4. กลุมเปาหมาย 
 นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
จำนวน 58 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน จำนวน 290 คน และผู้บริหารสถานศึกษา วิ ทยากร เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน รวมจำนวน 390 คน 
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5. วิธีดําเนินการ 
 จัดอบรม 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 500,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 9.1 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีคุณธรรม จริยธรรม           
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี 
 9.2 นักเร ียนโรงเร ียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สามารถปฏิบัต ิตน              
ตามหลักธรรม และนำหลักธรรมที่เกี่วข้องไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 
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 1.3.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่13  
 

1. โครงการ  :  โครงการจัดตั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างยั่งยืน 

๒. หลักการและเหตุผล   
 ด้วยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้ เรื่องขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติที่ให้ทุกภาคส่วน     
ต้องถือปฏิบัติและให้ความร่วมมือในการลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยให้ความสำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหา    
การจัดการขยะเป็นลำดับแรก และส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที ่สุ ด      
โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี โดยใช้หลัก ๓Rs   
เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 
รวมทั้งจังหวัดนครราชสีมา ได้มีนโยบายกิจกรรม “จังหวัดสะอาด” โดยให้มีการคัดแยกขยะที่ต ้นทาง
แหล่งกำเนิด (source reduction) โดยให้ส่วนราชการทุกแห่งมีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และคัดแยกขยะ
สำนักงานโดยกำหนดถังคัดแยกขยะ เป็น ๔ ประเภท หรือตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนาเมือง ชุมชนท้องถิ่น 
ให้เป็นเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัยและการดำรงชีพที่ดี โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่    
วันที่ ๘ สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการสิ ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน       
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้และจิตสำนึก
บุคลากรนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง
แหล่งกำเนิด โดยสาธิตการคัดแยกขยะในโรงเรียน เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการ ๓Rs คือการใช้น้อย     
ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านอ่ืนๆ ควบคู่กันไป โดยพัฒนาไปสู่การเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบด้านการคัดแยกขยะในโรงเรียน ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายนโยบายโคราชเมืองสะอาดในภาพรวมต่อไป 

๓. วัตถุประสงค ์
 เพื ่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนแห่งการจัดการขยะมูลฝอยและอนามัยสิ ่งแวดล้อมอย่างยั ่งยืน          
เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัด
นครราชสีมา 
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๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 จัดอบรมให้ความรู้การจัดการมูลฝอยและอนามัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในโรงเรียน 
 4.2 สนับสนุนองค์ความรู้/วิทยากร รวมทั้งวัสดุ/อุปกรณ์สาธิตถังคัดแยกขยะ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ตลอดจนโรงเรือนสาธิตธนาคารขยะ และวัสดุ/อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย      
และการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนำร่อง 
 4.3 สนับสนุนองค์ความรู้ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆเก่ียวกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  

5. ตัวช้ีวัดผลสำเร็จของโครงการ 
5.๑ ผลผลิต 

  5.1.1 จัดอบรมให้แก่ครู/นักเรียน นำร่อง 
5.1.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆประกอบการสาธิตคัดแยกขยะ 
5.1.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและการจัดการ

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

5.๒ ผลลัพธ์ 
   เกิดโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยหรือจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอย่าง

น้อย 6 แห่ง/ปี (กลุ่มละ 1 โรงเรียน) และขยายผลสู่โรงเรียนอ่ืนๆ ต่อไป 

๖. สถานะโครงการ 
    โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่ 

๗. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
   ๗.1 จัดอบรมให้ความรู้แก่โรงเรียนต้นแบบที่คัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่อง 
    ๗ .2 สนับสนุนองค์องค์ความรู ้/ว ิทยากร รวมทั ้ งว ัสดุอุปกรณ์สาธิต/ถังคัดแยกขยะ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ตลอดจนธนาคารขยะโรงเรียน / และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
    ๗.3 ติดตามประเมินผลโรงเรียนต้นแบบฯ 
    ๗.4 จัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนต้นแบบ ให้แก่ โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา   
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

๘. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕66 - ๒๕70 งบประมาณ 1,000,000 บาท 

๙. งบประมาณดำเนินการ 
 1,000,000 บาท (หนึ ่งล้านบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามรายการงบประมาณค่าใช้จ ่าย
ดังต่อไปนี้       
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รายการงบประมาณค่าใช้จ่าย 
 

ที ่
 

รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

 

คำอธิบาย 

๑. ค่าอาหารว่างและเครื ่องดื ่มผู ้เข้าอบรม ผู ้บริหาร แขกผู ้มี
เกียรติและนักเรียน บุคลากรจากโรงเรียนต้นแบบนำร่อง รุ่น
ละ ๒0๐ คน จำนวน 6 รุ่น รวม 1,200 คน 

40,00๐  

๒. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติและ
นักเรียน บุคลากรจากโรงเรียนต้นแบบนำร่อง รุ ่นละ ๒0๐ 
คน จำนวน 6 รุ่น รวม 1,200 คน 

250,0๐๐  

๓. ค่าจัดซื้อถังคัดแยกขยะ เพ่ือการสาธิตและส่งเสริมการคัดแยก
ขยะในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

๑๘๘,000  

๔. ค่าวิทยากร 50,0๐๐  
5. ค่าจัดทำกระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้าอบรม กระเป๋าผ้ามีหูถือ 

2 หู สกรีนข้อความชื่อโครงการฝึกอบรมฯ รุ่นละ ๒0๐ ใบ 
จำนวน 6 รุ่น รวม 1,200 ใบ 

100,0๐๐  

6. ค่าจัดทำหนังสือคู่มือ “คัดแยกขยะ ตามหลัก 3Rs” จำนวน 
1,200 เล่ม 

72,000  

7. ค่าอุปกรณ์สาธิต/วัสดุสาธิต/วัสดุทำโรงเรือนธนาคารขยะ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯ  

300,000  

(ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้) 

รวมทั้งสิ้น 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
 

หมายเหตุ         มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย            ไม่มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย           

 

ส่วนที่ ๒  วิธีดำเนินการและแผนการดำเนินงาน 

 (๑) วิธีดำเนินการ 
        ดำเนินการ       จ้างเหมา 
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(๒) แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
หน่วยนับ 

(คน) 

แผนการดำเนนิงาน 
รวม  

ทั้งสิ้น 
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.) 

โครงการจัดตั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดโรงเรียน
ต้นแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1,20๐ 1,20๐ - 1,20๐ - - 

 

 
(๓) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
หน่วยนับ 
(บาท) 

แผนการดำเนินงาน 
รวม 

ทั้งสิ้น 
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.) 

โครงการจัดตั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดโรงเรียน
ต้นแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1,000,0๐๐ 1,000,000 - 1,000,0๐๐ - - 

 

๑๐. พื้นที่การดำเนินการ 
  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

๑๑. การบูรณาการปฏิบัติงาน/การสมทบงบประมาณ 
  สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่14  

1. โครงการ : โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด       
โคราชไร้ขยะ” 

2. หลักการและเหตุผล   

สืบเนื ่องจากนโยบายรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) ได้มอบหมาย                
ให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
“ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี โดยใช้หลัก 3 Rs การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมา 
ใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย ในภาพรวมของประเทศลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอย รวมทั ้งจังหวัดนครราชสีมา ได้มีประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื ่อง การจัดการขยะมูลฝอย           
และการรักษาความสะอาดจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที ่ 19 ตุลาคม 2559 ในข้อที ่ 4 ร้อยละ 100           
ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” เพื่อรวบรวมขนส่งนำไปกำจัดอย่างถูกหลัก
วิชาการ  

เพื ่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวและเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดการของเสียอันตรายจังหวัด
นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำโครงการโคราชเมืองสะอาด (Korat Green And 
Clean City) (จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราช             
ไร้ขยะ”) ขึ้น เพื่อให้การจัดการของเสียอันตรายจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม    
ทั้ง ๓๒ อำเภอ จังหวัดนครราชสีมา จึงขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัดเก็บ   
ของเสียอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ใน 32 อำเภอ ที่ร้องขอความร่วมมือให้นำไปกำจัด        
อย่างถูกหลักวิชาการเพื ่อดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด รวมทั้งให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง (MOU)           
ว่าด้วย ความร่วมมือปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระหว่างจังหวัด
นครราชสีมากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๓๓๔ แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงได้จัดทำ
โครงการ“จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมา”ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนจังหวัดนครราชสีมามีส่วนร่วมในการคัดแยกของเสีย
อันตรายออกจากขยะทั ่วไป และรวบรวมนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการรวบรวมขนส่งไปกำจัด          
โดยบริษัทเอกชนที่รับกำจัดของเสียอันตรายโดยเฉพาะ ซึ ่งมีความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิชาการ          
เพื ่อลดปัญหาการแพร่กระจายสารพิษจากของเสียอันตรายสู ่สิ ่งแวดล้อมที ่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย           
ของประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

 3.๑ เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริม ให้ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยก    
ของเสียอันตรายจากชุมชน ทำให้เกิดระบบการคัดแยก รวบรวม และนำไปกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2 เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนให้แก่ องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมา 
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 3.๓ เพื่อรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนของจังหวัดนครราชสีมาไปกำจัด อย่างถูกหลักวิชาการ
เพ่ือลดปัญหาการแพร่กระจายของสารพิษ โลหะหนักต่างๆ ออกสู่สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

4. เป้าหมาย/วิธีดำเนินการ 
 4.1 จัดอบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัด
นครราชสีมากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,500 คน (2 รุ่น) 
 4.2 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ออกหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ จัดตั้ง
จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 
 4.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กับ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาร่วมวางแผน
ดำเนินโครงการฯ และออกสำรวจข้อมูลปริมาณของเสียอันตรายชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมาย (3๒ อำเภอ) เพ่ือนัดหมายรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนนำไปส่งกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 
 4.4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ้างเหมาบริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรองว่ามีการกำจัด
ของเสียอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ มาขนส่งของเสียอันตรายชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
จำนวน 3๒ อำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ประมาณ 40,000 กิโลกรัม (40 ตัน) ไปกำจัด ณ สถานที่
กำจัดของเสียอันตรายที่ถูกหลักวิชาการของบริษัทฯที่รับกำจัดโดยวิธีปรับเสถียร (Stabilization) แล้วนำไปฝัง
กลบอย่างถูกหลักวิชาการ (Secure Landfill) 

5. ตัวช้ีวัดผลสำเร็จของโครงการ 
 5.1. จัดอบรมเสริมความรู้เรื่องการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมา อย่างน้อย 
๑ ครั้ง/ปี ทั้ง ๓๒ อำเภอ  
 5.2 จัดกิจกรรมรวบรวมขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมาไปกำจัดอย่างถูกหลัก
วิชาการ 

6. สถานะโครงการ 

 โครงการต่อเนื่อง            โครงการใหม่ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2566 - 2570  

8. งบประมาณดำเนินการ 
เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕66 - 2570 แผนงานเคหะชุมชน โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ” ตั ้งไว้ปีละ 2,0๐๐ ,๐๐๐.- บาท           
(สองล้านบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามรายการงบประมาณค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้     

 
     

รายการงบประมาณค่าใช้จ่าย 
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ที ่ รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

คำอธิบาย 

1. ค่าจ้างเหมากำจัดของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา ใน 32 อำเภอ 
๑) หลอดฟูลออเรสเซนต์ ทุกชนิด 
๒) หลอดไฟชนิดหลอดไส้ ทุกชนิด 
๓) ภาชนะบรรจุสารเคมี จำพวกกระป๋องสเปรย์และ

ภาชนะบรรจุภัณฑ์แบบอ่ืนๆ 
๔) แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ทุกชนิด 
๕) ถ่านไฟฉายทุกชนิด รวมถึงถ่านชนิดกระดุม 
๖) อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

642,000  จำนวน 40 ตัน x 16,050 
บาท/ตัน = 642,000 บาท 
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
(ค่าจ้างเหมากำจัดของเสีย
อันตรายเบิกจ่ายตามปริมาณ
ของเสียอันตรายที่ผู้รับจ้าง        
ขนไปกำจัดได้จริง) 

2. ค่าจ้างเหมารถ ROLL OFF (พ่วง) ขนส่งของเสีย
อันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมาไปกำจัด ณ 
ศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม อำเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี 

101,115 จำนวน 5 เที ่ยว x ๒๐,๒๒๓ 
บาท/เที่ยว  = 101,115 บาท 
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

๓. ค่าจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯ มีข้อความ “โครงการ 
จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสมีา 
ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ”” 

3,37๕ ป้ายไวนิลโครงการฯ  
ขนาด ๑.๕ เมตร x ๓ เมตร x 
๑๕๐ บาท/ตร.ม. x 5 ป้าย 
= 3,37๕ บาท 

4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ เช่น จัดจ้างทำเวที 
เครื่องเสียง หรือสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

53,510  

5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม ผู้บริหาร แขกผู้
มีเกียรติและผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บขนขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 รุ่นละ 75
๐ คน รวม 1,500 คน 

150,00๐  

6. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ
และผู ้ปฏิบ ัต ิงานด้านการเก็บขนขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 รุ่นละ 75๐ 
คน รวม 1,500 คน 

450,0๐๐  

7. ค่าวิทยากร 30,0๐๐  
8. ค่าจัดทำกระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้าอบรม กระเป๋าผ้า

มีหูถือ 2 หู สกรีนข้อความชื ่อโครงการฝึกอบรมฯ 
จำนวน 2 รุ่นละ 75๐ ใบ รวม 1,500 ใบ 

100,0๐๐  

9. ค่าจัดทำหนังสือคู่มือ ในการอบรม จำนวน 1,500 
เล่ม 

120,000  
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รายการงบประมาณค่าใช้จ่าย (ต่อ) 
ที ่ รายการ งบประมาณ (บาท) คำอธิบาย 

10. ค่าอุปกรณ์สาธิต/วัสดุสาธิต รวมทั้งค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่เก่ียวเนื่องกับโครงการ ฯ  

100,000  

11. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 250,000  

(ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้) 

รวมทั้งสิ้น 2,000,000 (สองล้านบาทถ้วน) 

 
หมายเหตุ         มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย       ไม่มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย 

ส่วนที่ ๒  วิธีดำเนินการและแผนการดำเนนิงาน 

 (๑) วิธีดำเนินการ 
 ดำเนินการ     จ้างเหมา 

(2) แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
หน่วยนับ 

(ตัน) 

แผนการดำเนนิงาน 
รวม 

ทั้งสิ้น 
 ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-
มี.ค.) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-
มิ.ย.) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.) 

โครงการจดัการของเสีย
อันตรายจากชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา 
ตามนโยบาย “จังหวัด
สะอาด โคราช ไร้ขยะ” 

40 40 - - 20 20 

(๓) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
หน่วยนับ 
(บาท) 

แผนการดำเนนิงาน 
รวม 

ทั้งสิ้น 
 ไตรมาส 
๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-
มี.ค.) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.) 

โครงการจดัการของเสีย
อันตรายจากชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา 
ตามนโยบาย “จังหวัด
สะอาด โคราช ไร้ขยะ” 

2,000,000 2,000,000 - - 1,000,000 1,000,000 
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9. พื้นที่เป้าหมาย 
ของเสียอันตรายชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 32 อำเภอ นัดรวบรวมเพ่ือนำไปกำจัด 

จำนวน 10 จุด 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ/บูรณาการดำเนินงาน 
10.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 

สำรวจของเสียอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ และวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน 
10.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนงบประมาณในการกำจัดของเสีย

อันตรายชุมชน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
10.3 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำหนด

จุดรวบรวมเก็บขนของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

ส่วนที่ ๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครราชสีมาอย่าง
ถูกหลักวิชาการ 
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######################################################################################## 

มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
######################################################################################## 

 

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่15 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ผ่านสื่อออนไลน์  

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน  จำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้อง
กับยุคสมัยตามกระแสให้ทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ   
 ดังนั้นรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ จึงมีความสำคัญในระดับหนึ่ง  ซึ่งสามารถช่วยให้งาน
ประชาสัมพันธ์ผลงาน/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประสบความสำเร็จ ประชาชน
สามารถเข้าถึง และรับรู้ รับทราบเรื่องราวต่าง ๆ  ขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว และมีจำนวนมากขึ้น       
และต่อเนื่องเป็นการผลักดันภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสู่สาธารณะชนได้เป็นอย่างดี 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสร้างและบริหารเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 2. เพื่อผลักดันโครงการ กิจกรรม ผลงาน ข่าวสารสำคัญต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
 3. เพื่อเพิ่มความทันสมัย สวยงาม สร้างภาพลักษณ์ที่ดี เผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไปโดยผ่านช่องทางสื่อ
ออนไลน์ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 2. ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง 
 3. ผู้ใช้สื่อออนไลน์ในชีวิตประจำวันไม่น้อยกว่า 100 คน ต่อการเยี่ยมชมสื่อออนไลน์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา 
 

5. วิธีดำเนินการ 
 1. ผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ เช่น website, Page facebook, line official และ 
youtube เป็นต้น 
 2. ผลิตสื่อ Inforgraphic เพ่ือเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ 
 3. ผลิตคลิปวิดีโอ (รายการสั้นทั่วไป ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาท ี
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ปีละ  500,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต     
 1. ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสาร เพ่ือโพสต์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น website, Page facebook, line official, 
Youtube ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 2. ผลิตสื่อ Infographic จำนวน 25 ชิ้น/เดือน 
 3. ผลิตคลิปวีดีโอ ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที จำนวน 3 ชิ้นต่อเดือน 
 ผลลัพธ์ จำนวนผู ้เข้าชมและติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื ่อออนไลน์  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมามีจำนวนเพิ่มมากปีละ 25 % 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่16 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการผลิตและเผยแพร่วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าว
สาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทาง
ราชการตามที่กฎหมายบัญญัติและต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวโดยสะดวก และมาตรา 
25 ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่
ในการรับผิดชอบดูแลงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนสนับสนุนนโยบายการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา และรัฐบาลให้มุ่งสู่ความสำเร็จโดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ หรือ
บทความต่าง ๆ เป็นต้น 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค 
 2. เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในภารกิจงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 3. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้องค์กร 
 4. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันจะส่งผลให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 สำนัก/กองทุกหน่วยในสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ  ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 

5. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รายเดือน 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
 

7. งบประมาณดำเนินการ  
 ปีละ 2,700,000 บาท 
 
 
 

 



๖๐ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

8. ผูรับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผล ิต    จ ัดทำวารสารองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดนครราชส ีมา แต ่ละป ีงบประมาณ                        
จำนวน 60,000 ฉบับ (ระยเวลา 12 เดือน จำนวน 5,000 ฉบับต่อเดือน) 
 ผลลัพธ์    หน่วยงานในสังกัดทุกสำนัก/กอง หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่17 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลงประกาศเรื ่องต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง , ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี , ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เป็นต้น 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง  ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชน              
จะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง  และมีสิทธิได้รู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด   องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จึงได้มีมาตรการในการลงข้อมูลต่าง ๆ ทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ที่สนใจ หรือ  ประชาชนทั่วไปได้รับรู้
รับทราบ 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการและประชาชน อย่างครบถ้วน 
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 2. เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสำหรับประชาชนทั่วไป  และผู้มีส่วนได้เสีย 
 3. เพ่ือแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 4. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหาร   ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทุกสำนัก/กอง 
 

5. วิธีดำเนินการ 
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงประกาศทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 



๖๒ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 
8. ผูรับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต    จำนวนกิจกรรม/โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 ผลลัพธ์    หน่วยงานในสังกัดทุกสำนัก/กอง และประชาชนทั่วไป มีความพึงพอใจต่อการเข้ามาใช้/ 
ดูเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

  
 2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่18 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที ่มีขอบเขตพื้นที่
ร ับผิดชอบทั ้งจังหวัด มีหน่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์อยู ่ภายใต้สังกัด  ฝ่ายสถิติข้อมูลลสารสนเทศ            
กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ อันเป็นหน่วยงานราชการที ่มีหน้าที ่ในการดูแลงานประชาสัมพันธ์            
เพื่อสนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลิตสื่อสารสนเทศ ในการส่งเสริมกิจกรรมภายใต้นโยบายนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นต้อวปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง รับทราบถึงความแตกต่างของเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารปัจจุบัน พร้อมนำมาปรับใช้ให้เหมาะสม
ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  จึงได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความเตรียมพร้อม
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนางานประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาบรรลุเป้าหมายอย่างลุล่วง 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื ่อเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะ ความรู้  พัฒนาบุคลากรผู ้ปฏิบ ัต ิงานด้านประชาสัมพันธ์  
 2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะงานด้านประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  
 3. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ร่วมกันในการ
ผลักดันภารกิจงานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาไปสู่ความสำเร็จ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรที่ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 

5. วิธีดำเนินการ 
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู ้ ความเข้าใจ เพิ ่มพูนทักษะแก่บุคลากรที ่ปฏิบัติงานงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
 
 



๖๔ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 

7. งบประมาณดำเนินการ  
 ปีละ  200,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต   บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ ทุกสำนัก/กอง จำนวนไม่น้อยกว่า  40 คน          
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 ผลลัพธ์    ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจระดับมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2.2.1 การแสดงเจตนารมณใ์นการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่19 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ - 2570 

2. หลักการและเหตุผล  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งในหลายรปูแบบ 
ซึ่งเกิดขึ้นตามกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
โดยได้มีแนวคิดในการจัดการปกครองท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเองมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมีฐานะเป็น
นิติบุคคลแยกออกจากจังหวัด โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตเทศบาล และในปี 
2540 มีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แทนพระราชบัญญัติระเบียบราชการ
ส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 
สำนัก 4 กอง 1 หน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักคลัง สำนักช่าง 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองสาธารณสุข กองสวัสดิการสังคม และหน่วยตรวจสอบภายใน  
 หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะต้องให้บริการแก่ประชาชนที ่อยู ่ในเขตพื ้นที ่บริการเป็นจำนวนมาก             
เพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จ ึงม ีความประสงค์จะสำรวจความพึงพอใจของผ ู ้ร ับบร ิการ โดยขอความร ่วมมื อจาก
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา พิจารณาคัดเลือกและขึ ้นบัญชีไว้เป็นผู ้ประเมินความพึงพอใจ         
ของผู้รับบริการ 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  โดยสำรวจ
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่       
ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก ว่ามีมากน้อยเพียงใด 

4. เป้าหมาย (ขอบข่ายของการประเมิน) 
 4.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา  
 4.2 การประเมินความพึงพอใจแต่ละงานอย่างน้อยต้องมีการกำหนดกรอบงานที่จะประเมิน 
ประกอบด้วย  



๖๖ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

  (1) ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
  (2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
  (3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  (4) ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 

5. วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนนิการ 
 5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบเลือกตอบ 5 ระดับ 
 5.2 ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 
   (1) ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
  (2) ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
  (3) ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
  (4) ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อสิ ่งอำนวยความสะดวกที ่ม ีต ่อองค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  (5) ประชาชนได้ทราบบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 กองการเจ้าหน้าที่ 

7. สถานที่ดำเนินการ   
 ดำเนินการในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  

8. ระยะเวลาดำเนินการ   
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ - 2570 

9. งบประมาณ  
 เบ ิกจ ่ายตามข ้อบ ัญญ ัต ิองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดนครราชส ีมา ประจำป ีงบประมาณ                     
พ.ศ.256๖ – 2570 จำนวน 100,000 บาท 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 10.2 ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมและเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที ่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
 
 
 



๖๗ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่20 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการ “เสริมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 
256๖ - 2570” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื ่อนขั ้นเง ินเด ือน เป ็นกระบวนการหนึ่ง               
ของการบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้น       
ในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณา
ความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื ่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล 
โดยเฉพาะอย ่างย ิ ่ งเร ื ่องการใช ้ด ุลพ ิน ิจของผ ู ้บ ังค ับบ ัญชาในการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิราชการ                      
ของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นครราชสีมา พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา  โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้า       
ส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที ่ร ับผิดชอบงาน           
การเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 5.2 แต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณาเลื ่อนขั ้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ        
และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 5.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมาณผลการปฏิบัติราชการ 



๖๘ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 5.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   
 5.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัต ิราชการตามที ่คณะกรรมการกลั ่นกรอง             
การประเมินผลการปฏิบ ัต ิราชการของข้าราชการองค์การบร ิหารส ่วนจังหว ัดนครราชสีมาเสนอมา                
โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที ่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบร ิหารส่วนจังหวัด           
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปีงบประมาณ 256๖ - ๒๕๗๐ 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตามระเบียบฯ และโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่21 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีฐานะเป็นนิติบุคคลและดำเนินการภารภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด การที ่จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้อง
บริหารงานให้มีความซื ่อสัตย์ สุจริต และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาธิบาล            
และเพ่ือแสดงออกของหน่วยงานของรัฐที่พึงมีต่อประชาชน 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 
มาตรา 45/1 กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที ่ขององค์การบริหารส่วนจั งหวัด ต้องเป็นไป           
เพื ่อประโยชน์ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วม            
ของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้างและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ประกอบกับตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ดำเนินการโดยเปิดเผยเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั ้น เพื ่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นไปด้วย        
ความโปร ่งใสตรวจสอบได ้  เก ิดประส ิทธ ิภาพและเก ิดประโยชน ์ส ู งส ุดแก ่ประชาชนในท ้องถิ่น                         
จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทุกโครงการทุกกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาธิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ   
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
หนังสือส่งผู้เสนอราคา ศูนย์รวมข่าวของจังหวัดนครราชสีมา 
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5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
  1. ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ 
  2. ประกาศกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  3. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
  4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
  5 ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการตรวจรับงาน 
 5.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางที่กำหนด 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผูร้ับผิดชอบ 
 ส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 10.1   ผลผลิต  
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง 
 10.2   ผลลัพธ์ 
  (1) ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการ    
ที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  (2) การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  (3) สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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 2.2.2 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่22 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมกระบวนการจัดหาพัสดุ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนดให้ส่วนราชการ
มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุด           
กับประชาชนโดยการปฏิบัติงานดังกล่าวให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งการป้องกันปัญหาการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 ทุกส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 5.2 จำแนกวิธีการจัดซื ้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวน
งบประมาณ 
 5.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 5.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 5.6 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 5.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่23 

 
1. ชื ่อโครงการ : มาตรการ “การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ     
ประจำปีงบประมาณ 256๖ – 2570)” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เป็นบุคลากรที ่ม ีความสำคัญต่อองค์กร             
โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาต รฐานในการทำงาน         
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการบริการที่เป็น
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๔) 
พ.ศ.๒๕๕๒) มาตรา ๔๕/๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที ่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไป              
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วม        
ของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง        
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎ หมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  และตามพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กำหนดให้        
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ         
มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2545  ลงวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2545   

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
 3.2 เพื ่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั ้นตอนการปฏิบัติงานที ่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทำงาน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จ ัดทำมาตรการด ้านการบร ิหารงานบ ุคคลขององค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดนครราชส ีมา                 
จำนวน 1 มาตรการ 

5. วิธีดำเนินการ  
 5.1 กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2545   
 5.2 นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 5.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปีงบประมาณ 256๖ - ๒๕๗๐ 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ผลผลิต   
       1) มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
จำนวน 1 มาตรการ 
       2)  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 9.2 ผลลัพธ์ 
      1) ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ไม่น้อยกว่า 80 % 
      2) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล 
      3) การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสามารถป้องกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ได้ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่24 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต       
และประพฤติมิชอบ ได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การพัฒนาค่านิยม    
ของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ” อีกทั ้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต          
และประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้กำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละ
ละเลยไม่ดำเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในระดับท้องถิ ่นเอง มีความมุ ่งมั่นที ่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น      
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริ ตและการมีส่วนร่วม     
ของประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ขึ ้น เพื ่อหลีกเลี ่ยง          
การกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัต ิหน้าที ่ซ ึ ่งนำไปสู ่การเลือกปฏิบัติ             
หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 3.2 เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 

4. กลุมเปาหมาย 
 คณะผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”
 5.2 จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 5.3 ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy 
 5.4 เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน  

 



๗๖ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 มีการประกาศใช้ มาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่25 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน โดยการจัดทำ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา” เพื ่อปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อม                
ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที ่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการ ดังนี้ 
  2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐ (ITA) 
  2.2) จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส     
โดยต้องมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือ วิธี         
การปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น  
 3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื ่อขับเคลื ่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์        
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางอ่ืนๆ 
 4) ประชุมชี ้แจงสร้างความรู ้ความเข้าใจในการดำเนินการมาตรการเพื ่อขับเคลื ่อนคุณธรรม            
และความโปร่งใส 
 5) ปฏิบัติตามมาตรการ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 
 



๗๘ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
 8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนน  
ขึ้นไป)  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่26 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในระดับท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
รวมทั้งผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหาร       
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จึงได้มีการดำเนินการจัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  

3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลัก

คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

2) เพื ่อประชาส ัมพันธ ์การจ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิการป้องกันการทุจร ิตเพื ่อยกระด ับคุณธรรม                 
และความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสู่การรับรู้ของสาธารณชน  

3) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  
 2) ประชาชน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 
 2) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
 3) จัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
 4) ผู้บริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตฯ 
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 4) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กำหนด 
 5) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 6) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กำหนด 
 8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
 3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนน
ขึ้นไป) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่27 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
รวมทั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้
กำหนดการดำเนินการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  

 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการ
ดำเนินการที ่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดทำ “มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา” 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 2) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) เพื่อป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน  
 3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 6) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
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 2.2.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่28  
 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส                  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต    

และประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยกำหนดตัวชี้วัด
ไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - 
CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพื่อให้
บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วม
การประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 
2570) ได้กำหนดตัวชี ้ว ัดไว้ว ่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู ้ การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน 
และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ    
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อำนาจจากส่วนกลางลงสู ่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย             
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น     
ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริตนำเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน         
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ  
 ดังนั ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลัก       
ธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต       
และนำไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา (พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ      
ที่กำหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 
85 คะแนนขึ ้นไป รวมทั ้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perception     
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน   
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับ
มาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจร ิต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน              
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จึงได้ดำเนินการจัดทำ“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)” เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาบริหารงาน         
เพ่ือป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

3.2 เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

5. วิธีดําเนินการ 
  5.1 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 5.2 ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 5.3 เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กำหนด  รวมถึงรายงาน       
การทำแผนฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
(E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เป็นต้น 
 5.4 ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจ ริตฯ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.5 ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 5.6 ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 5.7 รายงานผลการดำเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5.8 เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2566 - 2570  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 29 
 

1. ชื่อโครงการ :  การชำระภาษีออนไลน์  ด้วยระบบ QR Code ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

2.  หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    
เรื ่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2552 เพื ่อจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน จากยอดจำหน่ายน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ในอัตรา 
3.50 สตางค์/ลิตร/กิโลกรัม โดยให้ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน ก๊าซฯ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา นำเงินภาษี      
ส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป จัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ โดยให้ผู ้ประกอบการค้ายาสูบในเขตจังหวัดนครราชสีมา นำส่งภาษีฯ            
จากการค้ายาสูบ ในอัตรามวนละ 9.30 สตางค์ และนำเงินภาษีส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ภายในวันที่ 20ของเดือนถัดไป ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื ่อง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 เพ่ือจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จากผู้พักในโรงแรม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  มอบใบรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ  
ให้ผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเรียกเก็บจากผู ้เข้าพัก ในอัตราร้อยละ1ของค่าเช่าห้องพัก และนำ เ ง ิ น
ค่าธรรมเนียมส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่ม ฉบับที่ 5 มาตรา 3/1  
การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ    
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ ่น การกระจายอำนาจ     
ตัดสินใจ  การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้ งนี้  ได้มีผู้ รับผิดชอบ
ต่อผลงาน  
 ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักการสำคัญ ข้อ 1 การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ หลักการย่อย ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัต ิราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด              
เกิดประสิทธิภาพที ่คุ ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ต้องมีการลดขั ้นตอน            
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวก  แ ล ะ ล ด ภ า ร ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต ล อ ด จ น ย ก เ ลิ ก
ภ า ร กิ จ ที่ล้าสมัยและไม่มีความจำเป็น ข้อ 2 ค่านิยมประชาธิปไตย เปิดเผย/โปร่งใส การปฏิบัติราชการ    
ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื ่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที ่จำเป็น          
และเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
เป็นไปโดยง่าย หลักนิติธรรม ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ             
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
และผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ 
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 ดังนั ้น เพื ่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู ้ประกอบการ ประหยัดเวลา ลดภาระค่าใช้จ่าย      
บริการด้วยความเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สำนักคลัง  ส่วนบริหารการคลัง ฝ่ายพัฒนา
รายได้ จึงได้จัดทำโครงการ การชำระภาษีออนไลน์ ด้วยระบบ QR Code ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 
2570                                                                                       

3. วัตถุประสงค ์

      3.1 เพ ื ่อเป ็นช ่องทางการอำนวยความสะดวกในการร ับบร ิการชำระภาษีและค ่าธรรมเน ียม                   
แก่ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน ก๊ าซปิ โตรเลียมที่ ใช้ เป็น เชื้ อ เพลิ งสำหรับรถยนต์  ผู้ประกอบการค้ายาสูบ 
และผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน ประหยัดเวลา ลดภาระค่าใช้จ่าย 
      3.2 เพ่ือบริการผู้ประกอบการ ด้วยความเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
      3.3 เพื ่อทำให้ผู ้ประกอบการเกิดความประทับใจ มีความพึงพอใจและเต็มใจในการนำส่งเงินภาษี       
และค่าธรรมเนียม 
      3.4 ได้ระบบชำระภาษีออนไลน์ ด้วยระบบ QR Code ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์องค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 

4.  เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
 

     เป้าหมาย  
 การชำระภาษีออนไลน์ ด้วยระบบ  QR Code 
 

     กลุ่มเป้าหมาย 
          1. ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน 
          2. ผู้ประกอบการค้าก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ 
          3. ผู้ประกอบการค้ายาสูบ 
          4. ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
         จังหวัดนครราชสีมา         
 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1  วิธีดำเนินการ 
     (1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
     (2) จัดทำ QR Code ติดประชาสัมพันธ์  ณ จุดบริการ 



๘๗ 
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     (3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม 
     (4) จัดแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน 
     (5) รับบริการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากำหนดไว้โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
     (6) บริการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  (7) จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 
  (8) รายงานผลการปฏิบัติงาน     
     6.2 ลักษณะการดำเนินการ         ดำเนินการเอง           จ้างเหมา 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
    5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
   

9. ผู้รับผิดชอบ 
     สำนักคลัง  ส่วนบริหารการคลัง  ฝ่ายพัฒนารายได้ 

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
     ผลผลิต 
          ช่องทางการรับบริการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม เป็นการอำนวยความสะดวกในการรับบริการชำระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมแก่ผู้ประกอบการ ทำให้ประหยัดเวลา  ลดภาระค่าใช้จ่าย  
          ผลลัพธ์ 
 1. ได้อำนวยความสะดวกในการชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียม 
              ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ผู้ประกอบการค้ายาสูบ และผู้ควบคุมและจัดการธุรกิจโรงแรม  
              ทำให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลา ลดภาระค่าใช้จ่าย  
          2. เป็นการบริการผู้ประกอบการ ด้วยความเสมอภาค  โดยไม่เลือกปฏิบัติ  โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
          3. ทำให้ผู้ประกอบการเกิดความประทับใจ มีความพึงพอใจและเต็มใจในการนำส่ง เงินภาษีและ 
              ค่าธรรมเนียม ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
          4. ได้ช่องทางการชำระภาษีออนไลน์ ด้วยระบบ QR Code และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา 
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2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   
มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่30 

 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของบุคลากรฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  
ต่อหัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า      
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึง   
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา   
ที่กำหนด 
 ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  จึงจัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ        
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างหัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  กับบุคลากร      
ในฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศทุกคน และให้มีการลงนามจัดทำข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการต่อไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย       
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
 3.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทุกคน 
 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำข้อตกลงผลงานก ับผ ู ้ ใต ้บ ังค ับบัญชา (ห ัวหน้าฝ ่ายสถิต ิข ้อม ูลและสารสนเทศ)                   
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพ่ือให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย               
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์จามที่กำหนด โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง
หัวหน้าฝ่ายสถิตขิ้อมูลและสารสนเทศกับบุคลากรในฝ่ายทุกคน 
 5.2 ชี ้แจงผู ้ปฏิบัติงานในฝ่ายทุกคนทราบ และทำความเข้าใจเกี ่ยวกับตัวชี ้ว ัด  และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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 5.3 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด 
 5.4 รับฟังความคิดเห็น การชี้แนะ จากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย    
ตามตัวชี้วัด 
 5.5 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย แลเกณฑ์การให้คะแนน 
 5.6 รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

7. งบประมาณดำเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต   มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของบุคลากรในฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
 ผลลัพธ์   บุคลากรทุกคนในฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  มีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของ
ตนเองเพ่ิมข้ึน 
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 2.3.2 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่31  

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา        
ยุคใหม ่ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    
เรื ่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2552 เพื ่อจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน จากยอดจำหน่ายน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ในอัตรา 
3.50 สตางค์/ลิตร/กิโลกรัม โดยให้ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน ก๊าซฯ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา นำเงินภาษี      
ส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป จัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ โดยให้ผู้ประกอบการค้ายาสูบในเขตจังหวัดนครราชสีมา นำส่งภาษีฯ จากการค้า
ยาสูบ ในอัตรามวนละ 9.30สตางค์ และนำเงินภาษีส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ 
20ของเดือนถัดไป ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม    
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  มอบใบรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมเรียกเก็บจากผู้เข้าพัก ในอัตราร้อยละ1 ของค่าเช่าห้องพัก และนำเงินค่าธรรมเนียมส่งให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.3/ว 4522 ล งวั นที ่  11  สิ งห าคม  2558      
เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ 2       
ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ             
ให้ประชาชนผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้าก่อนปีที่จะมีการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์      
ให้ทราบถึงประโยชน์ที่ประชาชนและผู้เสียภาษีจะได้รับจากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่นำไปใช้
ในการจัดทำโครงการหรือบริการสาธารณะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น        
 ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปได้ทราบถึง การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้     
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้แก่ แผนภูมิข้ันตอนการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ฯ  สำนักคลัง     
ส่วนบริหารการคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ จึงได้จัดทำ โครงการการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570   
 
 



๙๑ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

3. วัตถุประสงค์ 
       1. เพื ่อให้ผู ้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึง การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้       
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้แก่ แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ฯ  
 2.  เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไป จัดเตรียมเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกต้อง สะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
       3. เพื่อสร้างความประทับใจ  ความพึงพอใจในการรับบริการ ยุคใหม่ “เข้าถึง สะดวก รวดเร็ว” 
 4. เพ่ือประชาสัมพันธ์ แผนภูมิข้ันตอนการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ฯ ณ จุดรับบริการและเว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา  

 

4.  เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
     เป้าหมาย  
 4.1 จัดทำแผนภูมิขั ้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาและแสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานฯ 
 4.2 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ฯ  
          4.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์ แผนภูมิข้ันตอนการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา     
และระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ฯ คู่มือการปฏิบัติงานฯ ณ จุดรับบริการและเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

     กลุ่มเป้าหมาย 
          1. ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน 
          2. ผู้ประกอบการค้าก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ 
          3. ผู้ประกอบการค้ายาสูบ 
          4. ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
         จังหวัดนครราชสีมา         
 

6. วิธีดำเนินการ 
     6.1  วธิีดำเนินการ  
   (1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
   (2) จัดทำแผนภูมิข้ันตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
   (3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ฯ  
  (4) รับบริการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากำหนดไว้ โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 
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  (5) บริการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  (6) ประชาสัมพันธ์ แผนภูมิขั ้นตอนการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ฯ  คู่มือการปฏิบัติงาน ณ จุดรับบริการ      
และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
            (7) จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 
   (8) รายงานผลการปฏิบัติงาน     
      6.2  ลักษณะการดำเนินการ          ดำเนินการเอง           จ้างเหมา 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
     5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
   

9. ผู้รับผิดชอบ 
     สำนักคลัง  ส่วนบริหารการคลัง  ฝ่ายพัฒนารายได้ 
 

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
     ผลผลิต 
          (1) จัดทำแผนภูมิขั ้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 (2) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ฯ ในเว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
          ผลลัพธ์ 
       (๑) ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึง การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้แก่ แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ฯ  
          (๒) ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไป จัดเตรียมเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
       (3) ได้สร้างความประทับใจ  ความพึงพอใจในการรับบริการ ยุคใหม่ “เข้าถึง สะดวก รวดเร็ว” 
 (4) ได้ประชาสัมพันธ์ แผนภูมิข้ันตอนการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ฯ ณ จุดรับบริการ และเว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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2.3.3 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ
การดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
ประชาชน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่32 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกระจายอำนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที ่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่        
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะ
ประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื ่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู ่กับ        
ฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้ การบริการเกิด
ความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ      
ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 
และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั ้นตอนการให้บริการ           
และไม่สร้างเงื ่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการกระจายอำนาจขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น   

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3) เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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5. วิธีดำเนินการ 
 1) ดำเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

 2) เพิ่มการมอบอำนาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต  

 3) จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้  
 4) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น คำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดทำบัญชีสรุปการมอบอำนาจแนบท้าย
คำสั่ง  
 6) กรณีอำนาจเฉพาะของผู ้บริหารไม่สามารถมอบอำนาจได้ หรือผู ้บริหารท้องถิ ่นมอบอำนาจ          
ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

 7) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ    
และถือปฏิบัติ 
 8) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 9) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคำสั่งมอบหมายงาน,มอบอำนาจ,รักษาราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ) 
 2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลด 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่33 
 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานของบุลากรฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น   ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมาย      
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก   จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงานของบุคลากรในฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  เพื่อให้การดำเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์และสนองตอบนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  และ
ตอบสนองนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทุกคน 
 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จ ัดทำคำส ั ่ งมอบหมายงานในภารก ิจความร ับผ ิดชอบของบุคลากรในฝ ่ายสถ ิต ิข ้อมูล                
และสารสนเทศ ตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของแต่ละคน และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 5.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการ  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา          
และผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 5.3 จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ติดไว้ในที่เปิดเผย 
 5.4 ให้ผู ้ที ่ร ับมอบหมายงานตามคำสั ่ง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั ่งที ่ได้รับมอบหมาย             
ในทุกไตรมาส 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต   มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง 
 ผลลัพธ์   ผู้ได้รับคำสั่งมอบหมายงานมีความพึงพอใจต่องานที่ปฏิบัติ  และผลคะแนนการประเมิน      
ที่ได้รับ 
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######################################################################################## 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
######################################################################################## 

 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่34 

 

1. โครงการ : โครงการประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสัดส่วนระดับจังหวัด 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  จะดำเนินการประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  ข้อ 22 กำหนดให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  โดยหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด      
ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14  ธันวาคม 2563 กำหนดรูปแบบประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และกำหนดเกณฑ์สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น   
  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ ่มเติมฉบับที ่ 4 พ.ศ.2552        
มาตรา 45/1 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ.2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด          
ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเองและการประสานแผนจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  การประสานและให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน (8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนา
ท้องถิ่น ฯลฯ 
  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จึงได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสัดส่วน           
ระดับจังหวัด ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 3.2 เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 



๙๘ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 4.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 4.3 ประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  สัดส่วนระดับจังหวัด  ประชาชนที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา  และผู้เกี่ยวข้อง หรือการประชุมแบบประชารัฐ 
  4.4 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ รวม 170  คน 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ขออนุมัติงบประมาณ 
 5.2 ขออนุมัติดำเนินการ 
 5.3 ดำเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลโครงการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : จำนวน  350,000 บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : จำนวน  350,000 บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 : จำนวน  350,000 บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 : จำนวน  350,000 บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2570 : จำนวน  350,000 บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องทำให้การจัดทำแผนมีประสิทธิภาพ 
 9.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีแผนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  9.3 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่35 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการศึกษา 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ 2542 มาตรา 17 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสำนักการศึกษา ศาสนา    
และวัฒนธรรม คือ (6) การจัดการศึกษา (18) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ ่น การจัดระบบบริการสาธารณะข้างต้นให้มีประสิทธิภาพ ซึ ่งแผนพัฒนาการจัดการศึกษา           
ของสถานศึกษา เป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพทั้งมวลที่จะเกิดขึ้นและเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ที่นำมาใช้ในการ
บริหารงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้การพัฒนาการศึกษามีทิศทางท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนพัฒนาที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย 
และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนพัฒนาชุมชน 
 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนที่แสดงถึงทิศทางการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน    
และมีทิศทางสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกได้ 2 ระดับ คือ ระดับท่ี 1 แผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ เป็นผู้จัดทำ) และระดับที ่ 2 แผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นผู้จัดทำ) 
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา เพ่ือให้การจัดทำแผนการ
ศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา     
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการและรูปธรรม โดยยึดหลักนโยบายนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาโรง เรียนในสังกัดขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงได้จัดทำโครงการอบรม            
เชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในครั้งนี้  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 3.2 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
สามารถจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนด    
  



๑๐๐ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

4. กลุมเปาหมาย 
 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติงานแผนโรงเรียน ทั้ง 58 โรงเรียน    
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 130 คน 

5. วิธีดําเนินการ 
 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2565 – 30  กันยายน 2566 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2566 งบดำเนินงาน 100,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 9.1 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติงานแผน
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความรู้ ความเข้าใจมีทักษะ ความสามารถในการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
 9.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนในสังกัด มีแผนพัฒนาการศึกษาที่ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่กำหนด  
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๑ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินงาน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่36 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

2. หลักการและเหตุผล 
 การติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) เป็นพันธกิจหลักในการควบคุมงาน     
ที่ผู้บริหารทุกระดับชั้นจะต้องปฏิบัติ ในปริมาณที่มากน้อยและด้วยวิธีที่แตกต่างกันในระบบการบริหารนั้น    
การควบคุม ค ือ การตรวจสอบการทำงานและกำกับการปฏิบ ัต ิ (Checking and Directing Actions)           
โดยการติดตามตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติได้จริงแล้วนำมาเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย หรือกับมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ แล้วกำหนดวิธีดำเนินการที่เหมาะสมหรือ วิธีการในการแก้ไข
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 การติดตามและประเมินผล เป็นส่วนสำคัญของการบริหารโครงการ ข้อมูลที่จะใช้ในการรายงานของ
โครงการ แสดงถึงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไข ปรับปรุง
วิธีการตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ ดังนั้น ระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยใช้เครื่องมือ 
วิธีการที่มีคุณภาพ จะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ นำมาซึ่งการตรวจสอบ
และประเมินการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้มีข้อมูล (Record) หรือการรายงาน (Report) เพ่ือช่วยให้
ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจว่างานที่กำลังปฏิบัติอยู่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้หรือไม่ สมควรดำเนินการต่อ 
หรือแก้ไขปรับปรุงอย่างไรต่อไป ตลอดจนผลการประเมินสามารถมีนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ดีเป็นต้นแบบ 
และมีบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผล ข้อ 29 (3) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 จากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจ่าย โครงการพัฒนาที่ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเอง หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานอื ่นทุกภาคส่วน  อันก่อให้เกิดความรู ้ส ึกการเป็นเจ้าภาพและมีส่วนร่วมรับผิดชอบ              
ในการดำเนินโครงการ เกิดความเสียสละ ความภาคภูมิใจ การประสานงานและลดการต่อต้าน ส่งผลให้ข้อมูล
สมบูรณ์และถูกต้อง สร้างวัฒนธรรมภายในหน่วยงานให้มั่นคง โดยกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการ
ตั้งแต่ก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินการและสิ้นสุดโครงการ ว่าแผนงานโครงการใดที่ก่ อประโยชน์สูงสุด
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนมากที่สุด  
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 ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากการออกตรวจ ติดตาม และประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยดำเนินการลงพื ้นที ่จริง และสัมภาษณ์เอง       
สามารถนำผลการวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นนำมาเป็นเครื่องมือ แนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหาร และปรับปรุง 
แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน และพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกิดประสิทธิภาพที่ดีข้ึนในปัจจุบันและอนาคต 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือกำกับ ตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
 3.2 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ 
 3.3 เพ่ือสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นท่ีดำเนินการเองและในเขตจังหวัดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ     
 3.4 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 3.5 เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 3.6 เพ่ือจัดจ้างให้นักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 จัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  
 4.2 จัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
  เชิงคุณภาพ  
  (1) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ 
  (2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยหน่วยงานภายใน ภายนอกและประชาชน      
มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล โดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ การสังเกต   
  (3) คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประชุมกำหนดแนวทาง วิธ ีการและ
ดำเนินการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา (โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนา) ในพื ้นที ่จ ังหวัด
นครราชสีมา และร่วมประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
  (4) มีข้อมูลแผนงาน/โครงการ ผลวิเคราะห์โครงการ จากแผนการดำเนินงานใช้ในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป 
  (5) จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์/จัดจ้างหน่วยงาน สถาบันหรือบุคคลภายนอกมาดำเนินการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา ตลอดจนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล  
  (6) จัดจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 
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5. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่หวัง 
  5.1 ผลผลิต 
         (๑) จำนวนการประเมินผลโครงการตามระเบียบ หรือหนังสือสั ่งการ กระบวนการ 
ขั ้นตอน โดยใช้แบบสอบถาม การสังเกต สัมภาษณ์ ตามรายโครงการและสรุปรายงานภาพรวมเป็นราย
ยุทธศาสตร์ 
        (๒) จำนวนโครงการที่ได้รับการประเมินผล ตามแผนงาน หรือตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย หรือโครงการที่ดำเนินการเอง 
       ตัวช้ีวัดผลผลิต 
       - ร้อยละ 10 ของจำนวนโครงการที ่ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล  และสรุป
ภาพรวมเป็นรายยุทธศาสตร์ 
       - ร้อยละ 70 ความพึงพอใจในโครงการพัฒนาที่ได้รับการประเมินผล 

5.2 ผลลัพธ์ 
       (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ 
มีการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง   
       (๒) ประชาชนผู ้เกี ่ยวข้องและได้ร ับประโยชน์จากการดำเนินงานตามแผนพัฒนา/
โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และมีส่วนร่วมในขบวนการติดตามประเมินผล  

       ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
       - ระดับความสำเร็จของการประเมินโครงการได้ปฏิบัติตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ 
       - ร้อยละ 70 ของจำนวนผู้ได้รับบริการหรือเข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ติดตามและประเมินผล มีการวัดระดับความพึงพอใจ 

6. สถานะโครงการ 
 โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่    

7. แผนงานการดำเนินงานตามโครงการ 
 7.1 ลักษณะและวิธีการดำเนินงานตามโครงการ 
 7.1.1 ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยดำเนินการดังนี้ 

*  กำหนดแนวทาง  ว ิ ธ ี ก าร ในการต ิ ดตามและประ เม ิ นผลแผนพ ัฒนา                      
จากคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

* ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
* คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมชี้แจงการติดตาม

ประเมินผล เพื ่อร ่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที ่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกดำเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
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* ให้หน่วยงาน สถาบันหรือบุคคลภายนอก ที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตาม
ประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นและเสนอสภา และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือทราบ 

 
 * ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประเมินโครงการก่อนดำเนินโครงการ ระหว่าง

ดำเนินโครงการ หลังดำเนินโครงการและเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
7.1.2 ดำเนินการตามคู่มือการติดตามและประเมินผล เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
  7.2 แผนการดำเนินงาน 
       7 .2.1 การตรวจติดตามประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล 
            * ประชุมกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผล 
   * มอบหมายฝ่ายตรวจติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการ ดำเนินการติดตาม
ประเมินผลโครงการ หรือหน่วยงานเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ดำเนินการ ตามแผนงาน/โครงการ 
             * คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประชุมในและนอกสถานที่ และ
ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นท่ีต่าง ๆ 
             * จ้างนักเรียน นักศึกษา สถาบัน หรือบุคคลภายนอก ติดตามประเมินผลแผนงาน/
โครงการ 
             * ประชุมเจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลในพื้นที่ดำเนินโครงการ จากประชาชนผู้ได้รับบริการ ผู้รับประโยชน์หรือได้ผลกระทบ จากการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
             * วัดผลสัมฤทธิ์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต เป็นต้น 
             * การดำเนินการติดตามประเมินผลจากอนุกรรมการ/คณะทำงาน ที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามระเบียบฯ ข้อ 29 (4) และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบฯ   

    7.2.2 การวิเคราะห์โครงการ 
           * พิจารณาคัดเลือกโครงการหรือหน่วยงานประสานงานส่งโครงการ ดำเนินการ

วิเคราะห์โครงการตามแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ สังเกต จากการดำเนินโครงการตามแนวทางการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนา 

           * ดำเนินการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และจัดทำรายงานสรุปผลการ
วิเคราะห์รายโครงการ รายงานผู้บริหารได้รับทราบ และส่งผลสรุปให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/เจ้าของงบประมาณ 
ได้รับทราบผลการดำเนินโครงการ 

           * จัดทำเอกสารสรุปรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการภาพรวม ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

   7.2.3 การรายงาน 
          - รายงานผลการติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้  
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8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570  

9. งบประมาณ 
 เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี
งบประมาณ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณ 1,000,000 บาท รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 

  * สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ * 
หมายเหตุ       มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย    ไม่มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 ค่าวัสดุสำนักงาน 44,000 การจ ั ดหาว ั สด ุ ส ำน ั ก งาน 

สำหรับงานติดตามประเมินผล 
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 

ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม  ดังนี้ 

1 ค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน
เพ่ือช่วยออกติดตามประเมินผล  (ตามหนังสือ
สั่งการ) 

36,000 จำนวน 2 คน ๆ ละ 60 วัน  
ว ันละ 7 ชม.  (ว ันละ 300 
บาท) 
 

2 ค่าจ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก เพ่ือ
ดำเน ินการต ิดตามประเม ินผลแผนงาน/
โครงการประจำปี 

100,000 จ้างหน่วยงานอื่นหรือ 
บุคคลภายนอกประเมินฯ  
อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

3 ค่าใช้จ่ายอื ่นๆ เช่น ค่าเลี ้ยงรับรอง ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ และค่านำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
เป็นต้น  

20,000 จ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ และค่านำมัน
เช ื ้อเพลิง ฯลฯ สำหรับคณะ
กรรมการฯ เจ้าหน้าที่ที ่ได้รับ
มอบหมาย หร ือผ ู ้ เก ี ่ยวข ้อง
ตามท่ีระเบียบกฎหมายกำหนด 
 

4 ค่าจ้างเหมาจัดทำสำเนาประกอบเล่มรายงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

800,000 จ้างเหมาประกอบการจัดทำ
เล ่มรายงานฯ จำนวน 800 
เล่ม  

 รวมทั้งสิ้น 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
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ส่วนที่ 2 วิธีดำเนินการ และแผนการดำเนินงาน 
1. วิธีดำเนินการ 

 ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 
 

2. แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
หน่วยนับ 

(ครั้ง) 

แผนการดำเนินการ 
รวมทั้งสิ้น 

(ครั้ง) 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

1. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้ง 2 - - ✓ ✓ 
2 .  ค ่ า จ ้ า งน ั ก เ ร ี ย น 
นักศึกษา ช่วงปิดภาค
เ ร ี ย น เ พ ื ่ อ ช ่ ว ย ออก
ต ิ ด ต า ม ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล  
(ตามหนังสือสั่งการ) 
 

ครั้ง 2 - ✓ ✓ - 

3. ค่าจ้างหน่วยงานหรือ
บ ุคคลภายนอก เ พ่ือ
ด ำ เ น ิ น ก า ร ต ิ ด ต า ม
ประเม ินผลแผนงาน/
โครงการประจำปี 
 

ครั้ง 2 - ✓ ✓ - 

4. ค่าใช้จ่ายอื ่นๆ เช่น 
ค่าเลี ้ยงรับรอง ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ และค่า
นำม ันเช ื ้อเพล ิง ฯลฯ 
เป็นต้น 
 

ครั้ง 3 - ✓ ✓ ✓ 

5. ค ่าจ ้างเหมาจ ัดทำ
ส ำ เ น า ป ร ะก อบ เ ล่ ม
ร าย ง านการต ิ ด ต า ม
ประเมินผลแผนพัฒนา
องค ์การบร ิหารส ่ วน
จังหวัดนครราชสีมา 
 

ครั้ง 1 ✓ ✓ ✓ ✓ 
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3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
หน่วยนับ 
(บาท) 

แผนการดำเนินการ 
รวมทั้งสิ้น 

(บาท) 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

1. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน บาท 44,000 - - ✓ ✓ 
2 .  ค ่ า จ ้ า ง น ั ก เ ร ี ย น 
น ักศึกษา ช ่วงปิดภาค
เรียนเพ่ือช่วยออกติดตาม
ประเมินผล  (ตามหนังสือ
สั่งการ) 

บาท 36,000 - ✓ ✓ - 

3. ค่าจ้างหน่วยงานหรือ
บ ุ คคลภายนอก  เ พ่ื อ
ด ำ เ น ิ น ก า ร ต ิ ด ต า ม
ประเม ินผลแผนงาน/
โครงการประจำปี 

บาท 100,000 - ✓ ✓ - 

4. ค่าใช้จ่ายอื ่นๆ เช่น 
ค่าเลี ้ยงรับรอง ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ และค่า
น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ เป็น
ต้น 

บาท 200,000 ✓ ✓ ✓ ✓ 

5.ค ่ าจ ้ า ง เหมาจ ัดทำ
ส ำ เ น า ป ร ะ ก อ บ เ ล่ ม
ร า ย ง า น ก า ร ต ิ ด ต าม
ประเมินผลแผนพัฒนา
องค ์ การบร ิหารส ่ วน
จังหวัดนครราชสีมา  

บาท 800,000 ✓    

 

ส่วนที่ 3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ผลการประเมินโครงการได้นำเสนอ/เผยแพร่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561      
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ    
  2. ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานภายใน/ภายนอกและประชาชนในกระบวนการ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น      
  3. ผลการประเมินที่เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถตรวจสอบ
และใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร/แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคต 
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  4. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งในสำนักงาน หรือนอกสำนักงาน มีความพร้อม    
และเพียงพอ    
  5. นักเรียน นักศึกษา มีรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
  1. ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา จากการประเมินแผนงาน/โครงการ ภายใต้
ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ 
  2. ผลลัพธ์ที่สะท้อนกลับ เช่น ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ/กิจกรรมและผู้รับ
ประโยชน์จากโครงการ ข้อมูลนำมาวิเคราะห์ สรุปรายงานให้ผู ้บริหารได้รับทราบ และส่งให้ผู ้รับผิดชอบ
โครงการได้รับทราบผลการประเมิน เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการในคราวต่อไป 

3. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที ่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู ่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่37 

1. โครงการ : โครงการการประสานแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (1) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด   
 กระทรวงมหาดไทย  มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท  0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563     
เรื ่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  มีความสอดคล้องและสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปี        
ของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ  
อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จึงกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้ึน 
 หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที ่ส ุด ที ่ นม 0017.2/ว 96  ลงวันที่  7 มกราคม 2565             
แจ้งแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565)    
หน้า 3 ข้อ 6 (6.5)  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาโครงการที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขอรับการประสานโครงการตามบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
หรือโครงการที ่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.บ.จ.)  เพื ่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนา             
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้จัดทำบัญชีประสานโครงการพัฒนาเพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม  
 เพ่ือให้การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จึงได้กำหนดให้มีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา   



๑๑๐ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
พิจารณาบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา   
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  ในกระบวนการประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  จำนวน  82  คน 
 4.2. เจ ้าหน ้าท ี ่ศ ูนย ์ประสานงานองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดนครราชส ีมาประจำอำเภอ              
จำนวน 32 คน 
 3. เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 125 คน 

5. วิธีดำเนินการของโครงการ  
 ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

7. งบประมาณ 
 300,000  บาท 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประสานโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัด 
 2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการประสานโครงการเกินศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 



๑๑๑ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางท่ี
หลากหลาย 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่38 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนอง
เรื่องราวร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน
บริการสาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
โปร่งใส จึงได้จัดทำมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการ
จัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่า งๆ    
ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื ่อกำกับติดตามการจัดการเรื ่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่าง
เหมาะสม 
 3.2 พัฒนาปรับปรุงขั ้นตอน ช่องทางการร้องเร ียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทาง              
การติดตามผลและการแจ้งผลการดำเนินการเรื ่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวก      
และเหมาะสม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

5. วิธีดำเนินการ  
 5.1 จัดทำขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่  
    - กล่องรับฟังความคิดเห็น ติดตั้งไว้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
    - เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
    - ผ่านตู้ปณ. 999 
      5.2 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื ่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน  



๑๑๒ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 
 5.3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื ่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข       
และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 5.4 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื ่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข           
ให้ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช่งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 9.1 ม ีการเผยแพร ่ประชาส ัมพ ันธ ์ให ้ประชาชนทราบช่องทางในการร ้องท ุกข ์/ร ้องเร ียน                 
และกระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 9.2 มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู ้ร้องเรียนทราบ รวมทั้ง            
มีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่39  

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรายงานหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
 ในการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ประชาชนได้แจ้งเข้ามาท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   
ผ่านทางช่องทางต่างๆ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็ นสิ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อำนาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอน
เรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ลดปัญหาการทุจริต  

3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง   
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องรับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน   
ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 

4. กลุมเปาหมาย 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  

5. วิธีดําเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จและแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทำการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ 
 ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 9.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
 9.2 ใช้เป็นแนวปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์  



๑๑๔ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 
 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้าน
การทุจริต 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่40 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ        
การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย ประจำปีงบประมาณ 256๖ - 2570” 

2. หลักการและเหตุผล  
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร  
จึงมักจะกำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื ่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบ และข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพื ่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย        
ความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  3.2 เพื ่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ การบริหารงานบุคคลเกี ่ยวกับการบรรจุแต ่งตั้ง              
การโอนย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการดำเนินการ        
ด้านการบริหารงานบุคคล 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย 
  (1) แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล
ในการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ      
ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 



๑๑๕ 
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  (2) การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.จ.จ. จังหวัด
อื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในพื้นที่ทราบ โดยการปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  (3) มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  (4) มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
  (5) ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานเป็นกรรมการ รวมถึง      
มีการแต่งตั้งประชาชน เพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
  (6) การบรรจ ุแต ่งต ั ้งจะต้องได ้ร ับการตรวจสอบคุณสมบัต ิและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา (ก.จ.จ.) ก่อน 
  (7) ในการออกคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะออกคำสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา 

 5.2 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง  
  (1) แต่งตั ้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ การบริหารงานบุคคล        
ในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการ ตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
  (2) มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/
เลื่อนตำแหน่ง 
  (3) มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.จ.จ. จังหวัดอื่น และมีการประชาสัมพนัธ์
ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  (4) มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
  (5) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
  (6) มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน 
  (7) ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบ
การดำเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
  (8) การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา (ก.จ.จ.) ก่อน 
  (9) ในการออกคำสั ่งการเลื ่อนระดับ/การเลื ่อนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จะออกคำสั ่งแต่งตั ้งได้ต้องไม่ก่อนวันที ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับมติ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา (ก.จ.จ.) 
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 5.3 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  (1) แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล
ในการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
  (2) มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
  (3) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
  (4) มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถ  และความอุตสาหะ   
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
  (5) มีการแจ้งผลการประเมินให้ข้าราชการ พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม      
ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
  (6) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ให้ข้าราชการ
ทราบโดยทั่วกัน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปีงบประมาณ 256๖ - ๒๕๗๐ 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ตัวช้ีวัด 
  กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ  โดยพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ หรือแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 9.2 ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
การโอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน      
พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่41 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทำเอกสาร/แผ่นพับให้ความรู้แก่ภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 สภาพปัญหาการทุจริตมักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหา
การทุจริตจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชน 
 เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทำกิจกรรม           
จัดทำเอกสาร/แผ่นพับให้ความรู้แก่ภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต โดยส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้าน       
การทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วม               
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน   

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน 
 3.2 เพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องของการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสาร/แผ่นพับผ่านทางช่องทางต่างๆ  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตเพิ่มมากขึ้น 
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3.3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่42 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการที่จะป้องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทำ
กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม 
สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต
อย่างเข้มแข็งต่อไป  

 3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต 
 3.2 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบร ิหาร           
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
 
5. วิธีดำเนินงาน 
 1) เข้าร่วมเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือบูรณาการต่อต้านการทุจริต 
 2) จัดกิจกรรม/เข้าร่วมประชุม/เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตกับทุกภาคส่วน  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



๑๑๙ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 
 
มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 43 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่ วนประกอบ
สำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที ่กำหนด โดยผู ้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอีกทั้ งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 



๑๒๑ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 

6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื ่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ     
ของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหาร
และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 10.3 การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 
4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 44 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน         
พ.ศ. 2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ รายงานต่อผู้กำกับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั ้น เพื ่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ กำหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาจึงได้มีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด   
เป็นประจำทุกป ี

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื ่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
 3.2 เพื ่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กำหนด 
 3.3 เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามกำหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการ
ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย. 1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย. 2 



๑๒๓ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนิ นการรวบรวม      
เพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 45 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที ่สำคัญและเป็นเครื ่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน            
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนทั ้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุม            
หรือลดการเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที ่ผ ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายใน        
ตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื ่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี      
หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ      
ให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที ่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื ่นๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที ่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั ่วไหล             
ทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั ้งนี ้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจาก        
การกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนกา ร  
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน
ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบ
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนด
ระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน              
จึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื ่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากร      
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ ้มค่า โดยลดขั ้นตอนการปฏิบัติงานที ่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี ่ยง             
หรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพื ่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที ่ถูกต้องครบถ้วนและเชื ่อถือได้ สร้างความมั ่นใจ           
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพื ่อให้บ ุคลากรมีการปฏิบัต ิตามนโยบาย กฎหมาย เง ื ่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ        
ข้อบังคบัต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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4. เป้าหมาย 
 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานมนหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงาน         
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเ งิน
แผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    
และผู้บริหารทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา/ประจำปีงบประมาณ 2566 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 46 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นำผลการ
ประเมิน ITA ไปกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 
100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป  โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า      
ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA 
ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบ โดยกำหนดให้การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็น
แนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ชาติ       
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง 
ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื ่อประโยชน์         
ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  
 ดังนั ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงได้เล ็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกัน             
และปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทุกหน่วยงาน (สำนักงาน,  กองงาน,      
กลุม่งาน) 
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5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 
 5.2 จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 5.3 คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการ  
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 5.4 คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
 5.5 ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และช่องทางอ่ืนๆ  
 5.6 มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 
 5.7 ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 5.8 รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 หน่วยตรวจสอบภายใน  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 9.1 มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการ           
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต จำนวน 1 ชุด 
 9.2 มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี ่ยงของการดำเนินการ            
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจำนวน 5 เรื่อง 
 9.3 มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี ่ยง ซึ ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเส ี ่ยง               
ระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่         
บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ผลลัพธ์ 
 เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ลดลง 
 



๑๒๘ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 

4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 47 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคม         
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
เพื ่อเป้าประสงค์เป็นเมืองน่าอยู ่ว ัฒนธรรมโคราช สังคมคุณภาพสิ ่งแวดล้ อม คนมีคุณภาพ คุณธรรม               
มีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมาในทุกๆ ด้าน ให้บังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งหมายให้เพ่ิมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เศรษฐกิจสังคม และสิ ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพเพิ ่มพูน มุ ่งเตรียมเพื ่อเข้าสู ่ป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน           
และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ทำให้ผู้ได้รับการอบรมและศึกษาดูงานได้เปิดโลกทัศน์ มีการพัฒนาตนเองได้รับประสบการณ์       
ที่หลากหลาย แลกเปลี่ยนแนวคิดจากท้องถิ่นอื่นที่ศึกษาดูงาน และนำมาพัฒนาปรับปรุงในท้องถิ่นของตนเอง
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื ้นที่ของจังหวัด ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื ้นที่      
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เล็งเห็ นความสำคัญของการพัฒนา
บุคลากรได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ ่งเป็นไปตาม
กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540            
จึงได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพื่อให้สมาชิกท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจต่อหน้าที่และภารกิจขององค์กร สามารถปฏิบัติหน้าที่   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นตัวเชื ่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในพื ้นที ่ได้เป็นอย่างดี            
โดยทำหน้าที่ถ่ายทอดนโยบายรัฐบาลไปสู่ประชาชนในพื้นท่ี 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ 
 3.2 เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมได้มีความรู ้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที ่ของตนเองเพื ่อให้เกิด         
ความเกื ้อกูลการทำงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา        
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กร 
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4. กลุ่มเป้าหมาย     
 รวมทั้งสิ้น 75 คน  ประกอบด้วย 
 (1) คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
       (2) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 (3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

(4) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 (5) เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการกองทุกกอง และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 (6) เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 (๑) มีผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย 
 (๒) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าระดับดี 

6.สถานะโครงการ 
  โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 

7. งบประมาณ (ประมาณการค่าใช้จ่าย) 
ที ่ รายการ งบประมาณ คำอธิบาย 
1. ค่าพาหนะเดินทาง  404,000 - ค่าเครื่องบิน (ไป-กลับ) 75 คน ๆ ละ 4,000 บาท  

เป็นเงิน 300,000.-บาท  
- ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น ส่งคณะศึกษาดูงาน  
(14 ธ.ค.64) และรับคณะฯ (16 ธ.ค.64)  
จำนวน 2 คัน ๆ ละ 9,000 บาท จำนวน 2 วัน  
เป็นเงิน 36,000.-บาท 
- ค่าจ้างเหมารถตู้ในการดูงาน (14-16 ธ.ค.64)  
จำนวน 7 คันๆละ 3,000 บาท จำนวน 3 วัน  
เป็นเงิน 63,000.-บาท  
- สำหรับวิทยากร จำนวน 5,000.-บาท 

2. ค่าอาหาร   135,000 - วันที่ 9 ธ.ค.64 วันอบรม ไม่ครบมื้อ (เอกชน)  
วันละ 400 บาท จำนวน 75 คน เป็นเงิน  30,000.-บาท 
- วันที่ 14 ธ.ค.64 ครบมื้อ (ราชการ)  
วันละ 500 บาท จำนวน 75 คน เป็นเงิน 37,500.-บาท 
- วันที่ 15 ธ.ค.64 ไม่ครบมื้อ (ราชการ)  
วันละ 300 บาท จำนวน 75 คน เป็นเงิน 22,500.- บาท 
- วันที่ 16 ธ.ค.64 ไม่ครบมื้อ (เอกชน)  
วันละ 600 บาท จำนวน 75 คน เป็นเงิน 45,000.- บาท 
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3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7,500 จำนวน 75 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท 
4. ค่าท่ีพัก 114,300 - จำนวน 2 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ  1,200  บาท  

เป็นเงิน 4,800.-  บาท 
- จำนวน 73 คนๆ ละ 2 คืนๆละ 750  บาท  
เป็นเงิน 109,500.-  บาท 

5. ค่าตอบแทนวิทยากร 3,300 - จำนวน 5 ชั่วโมง 30 นาที ชั่วโมงละ 600 บาท     
6. ค่าจ้างทำป้ายโครงการ  500 ขนาด 1x3 เมตร  
7. ค่าของที่ระลึก 3,000 ของที่ระลึก จำนวน 2 แห่ง ๆ ละ 1,500 บาท   
8. ค่าใช้จ่ายอื่น 24,900 ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมเพ่ือศึกษาดูงาน , 

ค่าเช่ารถรับจ้าง, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าวัสดุอุปกรณ์สาธิตใน
การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 692,500 (หกแสนเก้าหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
หมายเหตุ    เอกสารรายละเอียดแนบท้าย    ไม่มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย 
8.  วิธีดำเนินการและแผนการดำเนินงาน 
 1. วิธีดำเนินการ 
    ดำเนินการเอง     จ้างเหมา 

2. แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม หน่วยนับ 
แผนการดำเนินงาน 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 
(ต.ค.–ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.–มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย.) 

1.ขออนุมัติโครงการ 
2.ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
3.ดำเนินการศึกษาดูงาน 
4.ประเมินผลโครงการ 
5.รายงานผลดำเนินโครงการ 

1 โครงการ 692,500  
 
 
 
 

   

 3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม หน่วยนับ 
แผนการดำเนินงาน 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 
(ต.ค.–ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.–มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย.) 

1.ขออนุมัติโครงการ 
2.ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
3.ดำเนินการศึกษาดูงาน 
4.ประเมินผลโครงการ 
5.รายงานผลดำเนินโครงการ 

1 โครงการ 692,500  
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานสามารถนำมาเป็นแบบอย่างและประยุกต์กับท้องถิ่นตนเองได้ 
 10.2 ผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานสามารถพัฒนาการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
รวดเร็วถูกต้อง เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

๑๑. การประเมินผล    
 เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ/การประเมินผลความพึงพอใจในโครงการ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 
4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร               

ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 48 
 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการสภา อบจ.ยุคใหม่ ใส่ใจการตรวจสอบ 

 2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปัจจุบันอำนาจในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน         
มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงอย่างไรก็จะมีหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาร่วมตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล
การดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ       
และเพ ื ่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร ่วมก ัน เป ็นการสร ้างบรรยากาศการทำงานแบบมีส ่วนร ่วม                   
และมีประสิทธิภาพ  สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต จึงกำหนดกิจกรรรมเพื่อส่งเสริม
สมาชิกสภาให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภา   
ในการเป็นหน่วยตรวจสอบโดยให้สมาชิกสภาทุกท่านเป็นผู้ร่วมตรวจสอบเพื ่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

3. วัตถุประสงค์ 
   เพื่อส่งเสริมบทบาทสมาชิกสภาในการตรวจสอบฝ่ายบริหารในการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้             
และเป็นการลดปัญหาการทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

5. วิธีดำเนินการ 
  สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น เช่น ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ    
ตั้งกระทู้ถาม เป็นต้น  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
         50,000 บาท  

 



๑๓๓ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความเข้าใจ รู้ระเบียบข้อบังคับในการประชุม
สภาเป็นอย่างด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 

4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 49 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลําดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ  และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริม
ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและ
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดำเนินการจัดทำ
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 3.2 เพื ่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต           
ของหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 
 



๑๓๕ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 
5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 5.2 กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน 
 5.3 ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ      
โดยทั่วกัน 
 5.4 กำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5.5 กำหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริต 
 5.6 กำหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการ            
หรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 5.7 กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.8 จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ      
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป     
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  
       (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน  
       (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
       (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 
       (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 5.9 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 5.10 จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 5.11 รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 



๑๓๖ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 
 

 4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
สำหรับผู้ร้องเรียน 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 50 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ   
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริม
ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและ
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้
ดำเนินการจัดทำมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากร
และประชาชน 
 3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไปเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
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และจัดให ้ม ีช ่องทางการติดตามเร ื ่องร ้องเร ียนได ้ด ้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการ                 
หรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  5.2 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 5.3 ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 5.4 ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5.5 รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 มีระบบและช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับ             
ผู้ร้องเรียน 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 
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