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องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
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  ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน  นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมี
แนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น  ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น
ทุกปี  เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส  และมีการด าเนินการถูกต้อง
ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ  จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ  ส่งเสริม สร้างค่านิยมให้บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม  
และจริยธรรม  เพ่ือให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหาร
ราชการ    

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  5  ปี  (พ.ศ.2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกปีบ  จัดท าขึ้นโดยเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่  1/2563  เมื่อวันที่  2  มกราคม  2563  มี
มติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  (พ.ศ.
2560-2564)  ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่  30  กันยายน   2565   เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมให้แก่บุคลากรของหน่วยงานให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมมาภิบาล มีการประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ    ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการประพฤติมิชอบ  
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  พร้อมกับพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล   ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้า
ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖5)    ฉบับนี ้ ได้ยึดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ระยะที่ ๓  (พ.ศ. 25๖๐–256๔)  เป็นแนวทางในการจัดท า 
 

                                 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

 

 

 

 

 

 

ค าน า 



 

  

 

 หน้า 

ค าน า 
 
ส่วนที่  ๑  บทน า  
        องค์ประกอบ   ประกอบด้วย 

 

        การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓-๔ 
        หลักการและเหตุผล  (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
        เป้าหมาย 
        ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

๔-๗ 
 

  
ส่วนที่  ๒  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
         องค์ประกอบ   ประกอบด้วย 
         โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการ  5  ปี 
         (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
         แยกตาม  ๔   มิต ิ

๘-๑๓ 

  
ส่วนที่  ๓  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ      
            และประพฤติมิชอบ  ระยะ  ๕  ปี                                                                 

๑๔-๗๔ 

  
  
  

 
 
 

 

 

 

 

สารบัญ 
 



๓ 

ส่วนท่ี  ๑ 

บทน า 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตระดับท้องถิ่น  พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่  การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้การบริการต่าง ๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน  มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่เกิดจาก 
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 
๕)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ 

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
๗)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้ 
๑) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแต่พบว่า  ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ไม่เข้มแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่
ท าให้เกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม ท าให้คน 
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากขึ้น 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ 
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไกตรวจสอบ
ความโปร่งที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น จึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
 
 
 
 



 
๔ 

 

 
๔) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ – จัดจ้าง  เป็นเรื่องของการ 

ผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับการด าเนินงานโครงการของรัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่  การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม   รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “ รายได้พิเศษ ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่า
เป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

 7) มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีคูณความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้นๆ 
ที่ขัดขวางพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะ
เป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่
เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอับดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัด
โดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency Internationnal – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35 -38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 
ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุด
พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ง
สามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 

 แม้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต   ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Natios Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่าง 

 



๕ 

ยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การ
ทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึด
ติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติด
ความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่ง
นับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทย
ไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การ
ท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ   ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มปี พ.ศ.2560 
จนถึง พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index:CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรร
มาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 ยุทธศาสตร์ที่  5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่  6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions Index:CPI) 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่าน 

 

 

 



 

๖ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

3.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

 1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3)  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Govermance) 
 4)  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5)  เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.เป้าหมาย 

 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti –Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Govermane) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 
 
 



๗ 
 

 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
 4)  สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๘ 

ส่วนท่ี   ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5  ปี 
(พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

ชือ่หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 

 

 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 25๖๑ ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔ ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

๑.๑ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

(๑) การเพิ่มพูนองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบข้อกฎหมาย 
ในการปฏิบัติงาน 
เพื่อลดความเสีย่ง
การทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร อบต. 
โคกปีบ 

(๒) มาตรการ “ 
ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม
ของ อปท. 
(๓) มาตรการ 
“จัดท าคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ” 

(๔)  กิจกรรมให้
ความรู้เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากร
ของ อปท. 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

 ๑.๒  การสรา้ง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

๑)  การส่งเสริม
อาชีพ  สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนใน
เขต อบต.  ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒) กิจกรรมรณรงค์
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ต าบล 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 



๙ 

 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 25๖๑ ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔ ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๑.๓ การสร้าง

จิตส านึกและความ
ตระหนักแกเ่ด็กและ
เยาวชน 

๑) กิจกรรมการ
สร้างภมูิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและ
เยาวชน(กิจกรรม " 
ส่งเสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”) 
๒) กิจกรรมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (กิจกรรม 
“โตไปไม่โกง” 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี  ๑ รวม ๓ มาตรการ  
๘ กิจกรรม/โครงการ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

๒.๑  แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

๒.๒  มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

๑)  กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
 
๒)  มาตรการออก
ค าสั่งมอบหมายการ
ปฏิบัติงานของนายก 
อบต. ปลัด อบต.และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
๓)  กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะ
และการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
๔)  กิจกรรมการใช้
บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการ 
๕)  โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
๖)  กิจกรรม สร้าง
ความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
๗) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี ” 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 



๑๐ 

 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 25๖๑ ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔ ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๒.๓ มาตรการการ

ใช้ดุลพินิจและใช้
อ านาจหนา้ที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๑) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
๒)  มาตรการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการเพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

 ๒.๔  มาตรการ
จัดการในกรณีได้รับ
แจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

๑)  มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของ อบต. ” 
๒) มาตรการ “ ปฏิบัติ
ตามประมวลจรยิธรรม
ของข้าราชการ ของ 
อบต.โคกปีบ” 
๓)  กิจกรรมให้ความ
ร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได้
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติ
ราชการของ อบต. 
๔) มาตรการ “ ให้
ความร่วมมือกับหน่วย
หน่วยงานตรวจสอบ
ท้ังภาครัฐและองค์กร
อิสระ 
๕)  มาตรการ “ 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
๖) มาตรการ “ 
ด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีของ อบต. 
ว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ ” 
๗)  กิจกรรมรายงาน
ผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทราบ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 

 
 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

 

 

มิติที่  ๒ รวม ๔ มาตรการ  
๑๖ กิจกรรม/โครงการ 

- - - - - 



๑๑ 

 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 25๖๑ ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔ ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๑  จัดใหม้ีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ 
อปท.ได้ทุกขั้นตอน 

๑)  กิจกรรม “ อบรม
ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ 
๒)  มาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย ” 
๓) กิจกรรม “ การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุและทรัพย์สิน
ของ อบต. และการ
รับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการ
คลัง ” 
๔)  มาตรการ “ จัด
ให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ 
อบต. ” 
๕)  กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซ้ือ จัดจ้าง 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 ๓.๒  การรับฟัง
ความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ของประชาชน 

๑) การด าเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ของ อบต. 
๒)  มาตรการ 
“แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ” 
๓) กิจกรรม “รายงาน
ผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน ร้องทุกข์
รับทราบ” 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 25๖๑ ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔ ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๓.๓  การส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ 
อบต. 

๑) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
๒) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
๓) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมร่วม
เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 
๔) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ อบต. 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐๐ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

มิติท่ี  ๓ รวม ๓ มาตรการ  
๑๒ กิจกรรม/โครงการ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 25๖๑ ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔ ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๔. การเสรมิสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัตริาชการ
ของ อปท.  

๔.๑  มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

๑)  โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี  
๒)  กิจกรรมการ
จัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 
๓)  กิจกรรมการ
ติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
๔)  มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 ๔.๒  การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือการ
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้

๑) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้
จ่ายงเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
๒) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

- 
 

 ๔.๓  การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

๑) กิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
๒) กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้
มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 ๔.๔  เสรมิพลังการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

๑) กิจกรรมการติด
ป้ายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต 
 
๒) มาตรการการ
ด าเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบล
โคกปีบ 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 

- 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

- 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

- 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

- 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

มิติท่ี  ๔ รวม ๔ มาตรการ  
๑๐ กิจกรรม/โครงการ 

๕๑,๐๐๐ ๕๑,๐๐๐ ๕๑,๐๐๐ ๕๑,๐๐๐ 5,000 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่  ๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

มิติที่  ๑   การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

๑.๑  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติงาน  เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายในการ 
    ปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
๒. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นวิกฤตของโลก 
กับกระแสโลกาภิวัตน์   มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี  ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจ
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  ใช้อ านาจหน้าที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์  ต้องดูแล  จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณะ  การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
  นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  อีกท้ังยังสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กรได้อีก
ด้วย  จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังท่ีมีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน  
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง  ทั้งนี้   กลไกการน าหลัก
ธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ  ฉะนั้น บุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  จึงจ าเป็นจะต้องมีความรอบรู้   เกี่ยวกับระเบียบ  ข้อบังคับ กฎหมาย  ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือลดความเสี่ยงในการทุจริตในการปฏิบัติงาน     
  ดังนั้น  เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ   องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปีบ  จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือลดความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร    องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ   ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
ข้อกฎหมายในการปฏิบัติงาน    
  ๒.  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญ 
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 
  ๓.  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.  เป้าหมาย 
  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนต าบลโคกปีบ  ได้แก่  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 
 



๑๕ 
 
๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๑. ขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  เพื่อจัดส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมรับการอบรม/ประชุม/ 
สัมมนา กรณีหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัดการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 
  ๒.  บุคลากรเข้าร่วมรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา 
  ๓.  ผู้เข้ารับร่วมรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา  รายงานผลการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
๗.  ระยะเลาด าเนินการ 
  5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
๙.  งบประมาณ 
  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
ข้อกฎหมายในการปฏิบัติงาน    
  ๒.  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญ 
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 
  ๓.  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการ  “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อปท.” 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” 

๒. หลักการและเหตุผล 

        ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  พ.ศ.๒๕๕๒    โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ข้าราชการจะต้องยึดมั่นปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ๑๐  ประการ  และประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาวิชาชีพขององค์กร ตามประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  
พ.ศ.๒๕๕๒  รวมทั้งได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๕๓  และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  พ.ศ.๒๕๕๓   เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายบริหารท้องถิ่น   นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ  โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และ
ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๑๓/
ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ
ของประชาชน    องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ   ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของ อบต. ” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม   ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 



๑๖ 
 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
      ๓.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
      ๓.๒ เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานต่าง ๆ ขอ อบต.  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

      ๓.๓ เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้บริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
      ๓.๔ เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 

      ๓.๕ เพ่ือป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

      คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 

       ๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของ อบต. เพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กรข้าราชการทุกคนพึง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

       ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของ อบต. เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง
ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง  (๘) 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

      5  ปี  (ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

      ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

      ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานอบต. ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของ  อบต. 
 

 

 



๑๗ 

มาตรการ  “จัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   : มาตรการ “ จัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ” 

๒. หลักการและเหตุผล 

        รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่อง
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ    โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้ง
ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ภาครัฐทุกระดับ 
        ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ด้านอันรวมถึง 
การต่อต้านการทุจริตในองค์กรซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
        เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น  และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ     องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น   เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว  รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตน
ในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมที่ใสสะอาดลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าร ะดับ
มาตรฐานสากลได้ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
      ๓.๑ เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
      ๓.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

      บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต. 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 
 
 



๑๘ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 

       ๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
       ๒.จัดท า(ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
       ๓.ตรวจสอบความถูกต้อง 
       ๔.จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
       ๕. แจกจ่ายให้บุคลากร 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

      ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

      ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผดิชอบ 

      ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
        มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกปีบ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบล 

    และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

        ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท า
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนร่วม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
        “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมี
การใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนร่วม   ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตน
มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้   หมายรวมถึงความขัดแย้งกัน
ระหว่างส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วมซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
ต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยก าหนดให้หน่วยงาน
ควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร    เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 



๑๙ 
 

         ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ    เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้พนักงานทุก
คนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. วัตถุประสงค์ 
      ๓.๑ เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
      ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสขอข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
      ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบมีจิตส านึก 
ค่านิยม  และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

      พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

๖. วิธีด าเนินการ 

       ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการประชุมระหว่างคณะผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

      5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

      ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

      ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
        ตัวชี้วัด 
       พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

        ผลลัพธ์ 
       พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 

 

 

 



๒๐ 

๑.๒  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมอาชีพ  สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในเขต อบต. ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการส่งเสริมอาชีพ  สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในเขต อบต.  
    ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลักการและเหตุผล 

        โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพ  สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในเขต อบต. ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นโครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  รัชกาลที่  ๙  ที่ได้ทรง
เล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร  พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่าง ๆ 
น าไปวางแผนการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบทุกข์ยาก   ด้อยโอกาสและยากจน
ตามภูมิภาคต่าง ๆ  ทั่วประเทศ  โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่าง “ พออยู่  พอกิน ”  และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้ส าหรับ “ ความกินดี  อยู่ดี  ในอนาคต ” 

ด้วย  ดังนั้น   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ  ความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น   โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล  ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง  โดยมีหลักการ
ส าคัญคือ  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น   ประหยัด   การพ่ึงพาตนเอง  ส่งเสริม
ความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม  นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชน
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน  สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง  โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพ  สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
ในเขต อบต. ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  มาประยุกต์
เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย  และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
๓. วัตถุประสงค์ 
      ๓.๑  ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยและประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
  ๓.๒  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

  ๓.๓  สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

      ผู้มีรายได้ร้อยและประชาชนทั่วไป 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

๖. วิธีด าเนินการ 

       ๖.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น 

  ๖.๒  จัดอบรมให้ความรู้ 
  ๖.๓  รายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

      5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

      ๕๐,๐๐๐  บาท 
 
 



๒๑ 
 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

      งานพัฒนาชุมชน   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
        ๑๐.๑  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประกอบอาชีพได้ 
  ๑๐.๒  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

  ๑๐.๓  เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กิจกรรมรณรงค์ปรับปรุงภูมิทัศน์ในต าบล   
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  กิจกรรมรณรงค์ปรับปรุงภูมิทัศน์ในต าบล   
๒. หลักการและเหตุผล 

        ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก  แต่การลักลอบตัดไม้ท าลาย
ป่าไม้ที่ผิดกฎหมายได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนน้อยลง  ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่าง ๆ  ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่างมาก   หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมขึ้น    
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด  ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์   ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน  จึงได้จัดท ากิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แหล่ง
ท่องเที่ยว  พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ในชุมชน   เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์  ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
๓. วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ   สร้างความสามัคคีในชุมชนให้เรียนรู้การท างานร่วมกัน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

      คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไป 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

๖. วิธีด าเนินการ 

       ประชาสัมพันธ์ให้บุคลการในสังกัดและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์  ฟื้นฟู  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แหล่งท่องเที่ยว  พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน    
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

      5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

      ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

      งานบริหารงานทั่วไป  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 
 
 
 

 



 
๒๒ 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
        ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการรักษาประโยชน์สาธารณะ   สร้างความสามัคคีในชุมชนให้เรียนรู้การ
ท างานร่วมกัน   
 

๑.๓  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน  (กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)   
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน  (กิจกรรม  
    ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)   
๒. หลักการและเหตุผล 

        เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลาย ๆ ด้าน  ที่ท าให้เกิดปัญหา  เช่น 
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  สังคม  เทคโนโลยี  ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  เด็กและเยาวชน
ไทยไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา  สนใจแต่วัตถุนิยม  ไม่รู้จักประมาณตน  ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของ
ชาติ  ดังนั้น  จึงควรท าให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียง  ปลูกฝังอบรม  บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความ
สมดุลทางเศรษฐกิจ   สังคม   สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด  
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ 
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน   รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อและแบ่งปัน  มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ค่านิยม  ความเป็นไทย  ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  พิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของ
ชาติ  จึงได้จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน  (กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)   ขึ้น  เพ่ือปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล  ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่าง ๆ  รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปันกัน  มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมนิยม  ความเป็นไทย  ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
๓. วัตถุประสงค์ 
      ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
  ๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล  ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

  ๓.๓  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
แบ่งปัน  และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

      เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ   
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

๖. วิธีด าเนินการ 

       ใช้วิธีการด าเนินกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ร่วมกับการเรียนการสอน 

ของครูผู้ดูแลเด็ก 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

      5  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

      ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

      กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
        เด็กเกิดความตระหนักรู้  รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ  รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  แบ่งปันและรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 

กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
2. หลักการและเหตุผล 

   ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้อง
มีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ   โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การ บริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับ แห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท า
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9)      จัดการศึกษา (10) การ
สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น 
คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น  

                       องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม
ภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ค่านิยมท่ีถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่  ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความ 
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ซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิต
สาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม     มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท า
ใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  

3. วัตถุประสงค์   

   3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต   

3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ 

โกงทุกรูปแบบ                                                                                                   
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือ
รักษาประโยชน์ ส่วนรวม  

4. เป้าหมาย   

                    เชิงปริมาณ  เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี    
           เชิงคุณภาพ  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข     

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน   

ใช้วิธีการด าเนินกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ร่วมกับการเรียนการสอน 

ของครูผู้ดูแลเด็ก 

6. พื้นที่ด าเนินการ   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

7. งบประมาณด าเนินการ   

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

          10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต      

          10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ   

            10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 

มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๑  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

      กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

        คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว ๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงนั้นการ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น ๖ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

            ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง    ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็น
ตามกรอบกฎหมายก าหนด  และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
         ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน    ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ    บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต   ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ให้เหือดหายไป     และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องใน
ท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก มากกว่าคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่
คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า 
 
 
 



๒๗ 
 

         ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม     ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส     มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
            เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

        ๔.๑ ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 

        ๔.๒ มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
        ๔.๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 

       ๖.๑ ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
       ๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
       ๖.๓ จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
       ๖.๔ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
       ๖.๕ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
       ๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต      
       ๖.๗ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
       ๖.๘ รายงานผลการด าเนินงาน 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

      5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

      ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

      ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       ๑๐.๑ ผลผลิต 
        - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
        - มีแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
 
 
 
 



 

๒๘ 
 

       ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
        - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
        - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๒.๒  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

มาตรการออกค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานของนายก อบต.  ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม “ มาตรการออกค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานของ นายก อบต. ปลัด อบต. 
    และหัวหน้าส่วนราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 

        องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นหน่วยงานการบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ 

หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  รวมทั้งฉบับที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  และหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลท าในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการ
อ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ  เนื่องจากภารกิจที่มากไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร  ไม่มีการกระจายอ านาจ  
หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ  อนุมัติ  อนุญาต  ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน  ระดับส านัก  กอง และฝ่าย
ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชน  ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า   ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่   ส่งผลให้ระบบ
การให้บริการภาครัฐขาดประสิทธิภาพ 

  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและ ลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล     อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ 
เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษา
ราชการแทน     ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล    เป็นผู้รักษาราชการแทน     ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ   หรือค าสั่งใด   
แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษาราชการแทนท า
หน้าที่ กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย 

อ านาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

จะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือค าสั่งใด หรือ มติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ   ข้อบญัญัติหรือค าสั่งนั้นหรือมติของ คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้
ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนงัสือ
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้  แต่ถ้ามอบให้ 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองปลัดองค์การ บริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน ให้ท าเป็นค าสั่ งและ
ประกาศให้ประชาชนทราบ    การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคห้า  ต้องกระท า
ภายใต้ การก ากับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดไว้  

มาตรา ๖๐/๑ ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล 

และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรับผิดชอบ ควบคุมดูแลราชการ
ประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าที่ อ่ืน   ตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือ
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย    และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา  ๖ และมาตรา  ๓๗  ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ   ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น   ประชาชน
ได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ   การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า   
  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน    ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก   จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ  การมอบอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้า
ส่วนราชการข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์ 
            ๓.๑  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

  ๓.๒  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 

  ๓.๓  เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

        จัดท าค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 

       ๖.๑  ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับและ 

หนังสือสั่งการ 

  ๖.๒  จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
  ๖.๓  จัดท าประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

      5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

      ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 



 
 

๓๐ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

      ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       ๑๐.๑ ผลผลิต 
        มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน 
       ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
        - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 

   - ประชาชนได้รับความสะดวก  และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต 
 

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
และไม่เลือกปฏิบัติ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
        องค์การบริหารส่วนต าบลบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามมาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า ,ด้านไฟฟ้า
สาธารณะ,ด้านระบบระบายน้ า,ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน,ด้านการส่งเสริมกีฬา,ด้านการ
ส่งเสริมผู้สูงอายุ,ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส,ด้านงานสาธารณสุข,ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี,ด้านการส่งเสริม
อาชีพ,ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ,ด้าน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ,ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการ
สาธารณะ)    ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล(การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืช
ในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดการจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และ
กิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ )    โดยในขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติและเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
      ๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ         
      ๓.๒ เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

      ทุกส่วนราชการ ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 
 
 



๓๑ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 

      ๖.๑ ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น  (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า,ด้านไฟฟ้าสาธารณะ,ด้านระบบ
ระบายน้ า,ด้านน้ าเพื่อการบริโภค,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน,ด้านการส่งเสริมกีฬา,ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ,ด้าน
การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส,ด้านงานสาธารณสุข,ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี,ด้านการส่งเสริมอาชีพ,ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย,ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น,ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว,ด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ) ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด  การจัดการน้ าเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนที่)      
      ๖.๒ ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินการโครงการของหน่วยงานในภาพรวม 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

      5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

      ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

      ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
        ๑๐.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ 
        ๑๐.๒ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
 

กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ     
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

        องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  รวมทั้งที่แก้ไข
เพ่ิมเติม   หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง  ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  
มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค    เป็นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับ
บริการเป็นจ านวนมากซ่ึงเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการการเกิดความ
ล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว   ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐ ขาด
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



๓๒ 

 
        เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การ
บริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ   ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็นและประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ   พ.ศ.๒๕๕๘  
         ดังนั้น   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน-หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจและความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน  โดยไม่เลือกปฏิบัติจึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
      ๓.๑ เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรม
ต่อผู้มารับบริการ 

      ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
      ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 

      ๓.๔ เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระท าการประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

      การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 

       จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม   

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

      5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

      ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

      ทุกส่วนราชการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       ๑๐.๑ ผลผลิต 

             - มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่
ให้บริการ 
       ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
             - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
 

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

        เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆตามภารกิจและการ
จัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น  การที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร   ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา  ๒๓ ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วน
ราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคมภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ  วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

        ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้   เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้างเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารกับการจัดซื้อ-จัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 

๓. วัตถุประสงค์ 
      ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ   ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

      ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

      ๓.๓ เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

      เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลที่
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที๙่)   พ.ศ. ๒๕๕๓  ไม่น้อยกว่า ๓   ช่องทาง  ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
หน่วยงานราชการ   เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 

      รวบรวมข้อมูลประกาศต่าง ๆ  ตามกระบวนการจัดหาพัสดุและน าส่งประกาศไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล   ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์   หนังสือ  หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

      5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

      ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

      กองคลัง 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       ๑๐.๑ ผลผลิต 

          -  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 

       ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
          -  ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

          -  การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

          -  สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 

กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
      
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 

2. หลักการและเหตุผล 

  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  
พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและ
พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน 

 

 



๓๕ 

ต าบล   ประกอบด้วย  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นประธานกรรมการ  และหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า  
๒  คน  เป็นกรรมการ  และให้พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เลขานุการ   ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๕๘   ลงวันที่   ๑๔  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๙   ข้อ  ๑๔  ก าหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือท าหน้าที่
พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลประกอบด้วย  ประธานกรรมการ
และหัวหน้าส่วนราชการ  ไม่น้อยกว่า  ๓  คน  เป็นกรรมการ 

  ดังนั้น  เพื่อสร้างความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้าราชการองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
6.วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกปีบ   โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปีบ เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลผลการปฏิบัติ
ราชการ 
  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้
ตามระเบียบ  
 
 
 
 



๓๖ 
 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ช่วงระยะเวลา มีนาคม –เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปี 
8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารงานบุคคล   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
10.ตัวช้ีวัด/ ผลลัพธ์ 
  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
กิจกรรม “ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ” 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

        เพ่ือให้การบันทึกบัญชี  การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง   ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และ
มีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
      ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือที่เก่ียวข้อง 

      ๓.๒ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

      บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

      กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 

      จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

      5  ปี  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

      ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

      กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       ๑๐.๑ บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

        ๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

         ๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 

 
 

๒.๓  มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

        ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ง
เป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ   การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   พ.ศ.๒๕๔๖ โดยก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการประชาชน 

        องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ ง ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล    ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้น  งานให้บริการจึงเป็นงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้ว
เกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกิดข้ึนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล   ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
      ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 
      ๓.๒ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญญาที่
เกิดข้ึนได้ 
      ๓.๓ เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
      ๓.๔ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการด าเนินงานได้ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

      ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบและผู้ที่มาติดต่อราชการกับ อบต. 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 

      ๖.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
      ๖.๒ จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 

      ๖.๓ จัดท าประกาศกระบวนการงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
      ๖.๔ ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

            ๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้ปัจจุบัน 

            ๖.๔.๒ ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 

            ๖.๔.๓ จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

            ๖.๔.๔ จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
            ๖.๔.๕ จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
            ๖.๔.๖ จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
            ๖.๔.๗ การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
      ๖.๕ มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
      ๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่อง
ในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิผล
ต่อไป 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

      5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

      ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๙ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

      ส านักงานปลัด อบต. ,กองคลัง ,กองช่าง , และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       ๑๐.๑ ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
       ๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้ 
       ๑๐.๓ มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ 
       ๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได้                                                    
มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ  อนุญาตสั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ  อนุญาตสั่งการเพื่อลดขั้นตอนการ 

    ปฏิบัติ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

        องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทั้งที่เป็นอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  รวมทั้งที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  และอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  และอ านาจหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้น  มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไป
รวมอยู่กับฝ่ายบริหาร  ไม่มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ  อนุมัติ  อนุญาตไปยัง
หัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก  กอง  เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ  ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า  
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต  ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่  ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐขาดประสิทธิภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม 

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา  ๖  และมาตรา  
๓๗  ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ  ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ  การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและ ลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล     อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้ เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติ 
 
 
 
 
 



 
 

๔๐ 
 
 

หน้าที่ได้ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษา
ราชการแทน     ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล    เป็นผู้รักษาราชการแทน     ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ   หรือค าสั่งใด   
แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษาราชการแทนท า
หน้าที่ กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย 

อ านาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

จะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือค าสั่งใด หรือ มติของคณะรัฐมนตรี 
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ   ข้อบญัญัติหรือค าสั่งนั้นหรือมติของ คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้
ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนงัสือ
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้  แต่ถ้ามอบให้
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองปลัดองค์การ บริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน ให้ท าเป็นค าสั่งและ
ประกาศให้ประชาชนทราบ    การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคห้า  ต้องกระท า
ภายใต้ การก ากับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดไว้  

มาตรา ๖๐/๑ ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล 

และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรับผิดชอบ ควบคุมดูแลราชการ
ประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าที่อ่ืน    ตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือ
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย    และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา  ๖ และมาตรา  ๓๗  ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ   ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น   ประชาชน
ได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ   การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า   
  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน    ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก   จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ  การมอบอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้า
ส่วนราชการข้ึน 

๓. วัตถุประสงค์ 
      ๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

  ๓.๒  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 

  ๓.๓  เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจ อันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

      จัดท าค าสั่ง มอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 
 
 



 
 

๔๑ 

 
 

๖. วิธีด าเนินการ 

      ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง  อนุญาต อนุมัติ  ตามกฎหมาย  ระเบียบ ฯ ข้อบังคับ  หรือ
หนังสือสั่งการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

      5   ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

      ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

      ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       ประชาชนได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการให้บริการของรัฐและลดการผูกขาดอ านาจที่อาจ
เป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 

๒.๔  มาตรการจัดการในกรณีได้รับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

กิจกรรม “ การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ” 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  กิจกรรม “ การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545  มาตรา 3/1 บัญญัติ
ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดโีดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ก.พ.ร.อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ   
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ จึงได้ให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบกับปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปีบและหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกองและให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปีเพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 
 
 
 



 
 

๔๒ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อมูลตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี 
  3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

      หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 

      ๖.๑  จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ 

  ๖.๒  หัวหน้าส่วนราชกรปฏิบตัิราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

  ๖.๓  หัวหน้าส่วนราชการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

      5   ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

      ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

      ส านักงานปลัด อบต.,กองคลัง,กองช่าง และกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
       มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  เพื่อการตรวจสอบ  ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ  
    ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 
 
 



 
๔๓ 

 
2.หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ เนื่องจากเห็น
ความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกปีบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ชว่ยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและ
ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช.,สตง.,จังหวัด
,อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในทุกส่วนราชการ 
  การให้ความร่วมมือกับส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ 
สตง.ยืนยันว่าไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จ 
สิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 
  ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัยและ
ด าเนินการทางวินัย    ส านักงานปลัด มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  นอกจากนี้  ให้ความ
ร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช.จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ เพื่อความโปร่งใส   และป้องกันการทุจริต  
3.วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 
 
 
 



 
๔๔ 

 
6.วิธีด าเนินการ 
  - ทุกส านัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
  - ปฏิบัติตามข้อทักท้วง ฯ ตามระเบียบฯ ภายในก าหนด 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  5  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.256๑-2565) 
8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
  10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2.หลักการและเหตุผล 
  กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย   กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของ
การทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง
ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกลไกตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ 
3.วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 



 
๔๕ 

 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
6.วิธีการด าเนินการ 
  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  

- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ 

คณะท างาน LPA จังหวัด 
- การรับตรวจจากส านักงาน ป.ป.ช.ตามโครงการ ITA 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  5  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.256๑-๒๕๖5) 
8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2.หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
  ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบขึ้น 
เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับเจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 
 



 
๔๖ 

 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ  
  3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือผลตรวจสอบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
6.วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
  6.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  5  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.256๑-๒๕๖5) 
8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปีบตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 

มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา 
   เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
2.หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ 
 



 
๔๗ 

 
ทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรร
มาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ จึงได้จัดท ามาตรการการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกปีบ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้
ทราบช่องทางการร้องเรียน  แนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วย สอดส่องและเฝ้า
ระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมิได้อีกทางหนึ่งด้วย 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล    พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกปีบให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 
  3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
4.เป้าหมาย  
  “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกปีบ 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ   
6.วิธีการด าเนินการ 
  6.1  ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
  6.2  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
  6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้
ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
  6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน ๑๕ 
วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 
 
 



๔๘ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ –2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด  
  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพธ์ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
1.ชื่อโครงการ :  กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
2.หลักการและเหตุผล  
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ  โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ
มาปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4.เป้าหมาย 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
6.วิธีการด าเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน 
 
 
 



๔๙ 
 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  5  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.256๑-2565) 
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
9.งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

มิติที่  ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๑  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม  
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ทุกขั้นตอน 
 

กิจกรรม “ อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” 
2.หลักการและเหตุผล 
  คุณธรรม  จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
การบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๔๐  มาตรา  ๕๘  บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า  “ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดย
ถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
  ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบมีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งข้ึน จึง
ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกปีบได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและการเรียนรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส 
และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปีบกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3.วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสใน
การท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 
 



๕๑ 
 

6.วิธีการด าเนินการ 
  ๖.๑  เสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
  ๖.๒  ด าเนินการประชุม/อบรม  ให้ความรู้เกีย่วกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ 
8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐ 
 

มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
2.หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้การเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น  โครงการสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
  3.2เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีข้อมูลประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 
ประเภทขึ้นไป 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 
 
 
 



๕๒ 
 

6.วิธีการด าเนินการ 
  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
  -แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  - แผนการด าเนินงาน 
  - แผนอัตราก าลัง 
  - แผนการจัดหาพัสดุ 
  -ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
  -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
  - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
  - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
  - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  5  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.256๑-๒๕๖5) 
8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกปีบ และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ  
   บริหารส่วนต าบลโคกปีบ และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
2.หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
 
 
 



 
๕๓ 

 

3.วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
6.วิธีด าเนินการ 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่าง ๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลัง   ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ – 2565) 
8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารต าบลโคกปีบท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ” 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ“จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกปีบ” 
2.หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้การเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น  โครงการสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ  
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญ ๆ  ของหน่วยงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย  เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 



 
๕๔ 

 

ได้แก่  หน่วยประชาสัมพันธ์  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  เว็ปไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อทางสังคม 
(Social Media)  หมายเลขโทรศัพท์  การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  เช่น   แผ่นพับ    เสียงไร้สายประจ า
หมู่บ้าน   ทั้งนี้  เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
 3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๕  ช่องทาง 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
6.วิธีการด าเนินการ 
  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้แก่ 
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน/ต าบล 
  - เสียงไร้สายประจ าหมู่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
  - เว็ปไซด์ของหน่วยงาน 
  - เฟชบุ๊คของหน่วยงาน 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  5  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.256๑-๒๕๖5) 
8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ช่องทางการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 



 
๕๕ 

 

กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

        เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการ
จัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น  การที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

        เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขอองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา  ๒๓ ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วน
ราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคมภาระต่ อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

        ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท ากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้างเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารกับการจัดซื้อ-จัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ทุกโครงการและกิจกรรม 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
      ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

      ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

      ๓.๓ เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

      เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที๙่)   พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์   หนังสือ  หน่วยงานราชการ  เป็นต้น 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

๖. วิธีด าเนินการ 

      ๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดท าประกาศ ดังนี้ 
       - ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

       - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

      - ประกาศการก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

       - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

       - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

      - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 



 

๕๖ 
 
 

      ๖.๒ น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์  หนังสือ  หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

      5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

      ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

      กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       ๑๐.๑ ผลผลิต 

          -  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 

       ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
          -  ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

          -  การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

                   -  สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
๓.๒  การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
การด าเนินงานศนูย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
๑.  ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 

๒.  หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ  
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือ
ว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว  และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบจึงมีการจัดตั้ งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เพ่ือไว้ส าหรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ 
๓.  วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาคามเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่  และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  ๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
  ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนใน
พ้ืนที ่
๔.  เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ  สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ในภายระยะเวลาที่ก าหนด  สร้างความเชื่อมั่นไว้ใจ  รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
 



 
๕๗ 

 
 

๕.  วิธีด าเนินการ 
  ๕.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  ๔.๓ จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

๔.๔ น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จ าเป็นและเร่งด่วน 

  ๔.๕ แจ้งผลปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
๖.  สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  5  ปี  (ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน  ท าให้เห็นข่าว
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน  แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
  ๑๐.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๑๐.๓ แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน  ๑๕  วันท าการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
๓.๓  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของ อบต. 
มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
2.หลักการและเหตุผล  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขึ้น 
3.วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบและตัวแทนประชาชนจากทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 



 
๕๘ 

 

โคกปีบ และแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบและคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบก าหนดด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4.เป้าหมาย / ผลผลิต 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
6.วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑  ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๖.๒  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนโยบายและแผน  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม   
มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.หลักการและเหตุผล  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น 
 
 
 



 
๕๙ 

 
 

3.วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบและตัวแทนประชาชนจากทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี   
4.เป้าหมาย / ผลผลิต 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
6.วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑  ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๖.๒  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๖.๓  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมกันเองเพ่ือคัดเลือกประธาน
กรรมการและเลขานุการ 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนโยบายและแผน  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
 
 
 
 



 
๖๐ 

 

มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณและส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
3.วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกปีบ อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับ
มาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
4.เป้าหมาย  
  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน 
5.วิธีการด าเนินการ 
  แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของ อบต. 
6.ระยะเวลาด าเนินการ 
  5  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
7.งบประมาณด าเนินการ 
  5,000.- บาท 
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
9.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกปีบ 
  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2. หลักการและเหตุผล   
  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้อง
กับหมวด 5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 
 
 



๖๑ 
 

  1.การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
  2.การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  3.การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ พ.ศ.2546 
3.วัตถุประสงค์ 
  1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
  2.เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
4.เป้าหมาย 
  ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น  ผู้แทนทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
6.วิธีด าเนินการโครงการ 
  6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  6.3รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  5  ปี (ประจ าปีงบประมาณ 256๑-2565) 
8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
10. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์ 
  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกปีบหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 



๖๒ 
 

มิติที่  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๑  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 

โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
2.หลักการและเหตุผล  
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกปีบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานทีผ่ิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ี
แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
ก าหนด โดยผู้บริหารสามารน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบ
ภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 
  3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการบัญชี และด้าน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
  3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
  3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่าง ๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
   พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
6.วิธีการด าเนินการ 
  6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานรับตรวจ 
 



๖๓ 
 

  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการสูดแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
  6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ  ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทาง
ราชการก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
  6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7.ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.256๑-๒๕๖5) 
8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
10.ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น 
  10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
  10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก / กองที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2.หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบ ฯ ก าหนด    องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกปีบจึงได้จัดท าและรายงานควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
3.วัตถุประสงค์  
  1.เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
  2.เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
  3.เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินตามก าหนด 
 
 
 



๖๔ 
 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
5.พืน้ที่ด าเนินการ 
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
6.วิธีการด าเนินการ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
  5.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบ 
7.ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5  ปี  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๑-๒๕๖5) 
8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
10.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  1.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  2.ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2.หลักการและเหตุผล 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็ดและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ  ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ  โดยส่วน
ใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
ก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ 
 

 



๖๕ 
 

สะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้   ระบบควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่
ครอบคลุมทุกด้านและสะท้อนภาพให้เป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทาง
รั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้  สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการ
ก าหนดหน้าที่และมอบหมายในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้นและพัฒนาให้ระบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวทันอยู่เสมอ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ
การควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบขึ้น 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้น 
  3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและปฏิบัติงาน และบุคลากรภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  3.3  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา  ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย 
  เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5.วิธีด าเนินการ 
  5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 
  5.๒ การรวบรวมผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างาน ฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
  5.๓ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
6.สถานทีด่ าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 ๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๑-2565) 
 
 
 



๖๖ 
 

๘.หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
  3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 
  4.การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
วางไว้ 
  5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
  10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 

มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
2.หลักการและเหตุผล  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการ
ต่าง ๆ  ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับ
ดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน
หรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
  การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและให้มีจัด
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 



๖๗ 
 

3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ไปด าเนินการเพื่อควบคุมดูแลความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย  การรั่วไหล  การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
  3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล
ภายในเวลาที่ก าหนด 
  3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  
4.เป้าหมาย/ ผลผลิต 
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
6.วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกปีบ (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไป
ด าเนินการต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
  6.2 หัวหน้าสว่นราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ. 3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

6.3 หัวหน้าสว่นราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบรายงานผลการด าเนินการแผนการ 
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ   
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ 
หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคระกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  5  ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๑-2565) 
8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สว่นราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
  10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
๔.๒  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่    
      สามารถด าเนินการได้ 
กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล  
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน
มติคณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบและต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็วถูกต้องประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มี
ข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานการบริหารการเงิน
การคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืน
ต่อประชาชน 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข้าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ 
4.เป้าหมาย / ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 
 
 
 



๖๙    
6.วิธีการด าเนินการ 
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  และแก้ไข
เพ่ิมเติม  โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วันสิ้นปี และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  5  ปี  (ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
10. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ                                                                                                                                                                                                                                                
กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ พระราช- 
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย  (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน  ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดง
ความคิดเหน็   ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติงาน
จริง  ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก
ขึ้น  เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย  โปร่งใส  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนา
ระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. 
  3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
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4.เป้าหมาย / ผลผลิต 
  ตัวแทนชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
6.วิธีการด าเนินการ 
  ๖.๑  คัดเลือกตัวแทนชุมชน เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๖.๒  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง   
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  5  ปี  (ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
10. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์ 
  คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๔.๓  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                         
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ 
สังคม ด้วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  ได้ด าเนินการเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  จึงได้มีการจัดส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ เจริญก้าวหน้า  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจใน 
การท างานตาม บทบาทและอ านาจหน้าที่   
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3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม 
ระเบียบ กฎหมาย   

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
5. พื้นที่ด าเนินการ   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
6. วิธีการด าเนินการ   

จัดส่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   

5  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

 ๕๐,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

งานบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
10. ผลลัพธ์   

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่   
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ   
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  

กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร  
2. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็น 
กลไกส าคัญท่ีใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ   
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง   เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการ
ท างานแบบมสี่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น  เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ   โดยให้สมาชิกสภาร่วม เป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้      อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  
 



๗๒ 
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร   
3.2   เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้   
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน  

4. เป้าหมาย   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
6. วิธีการด าเนินงาน   

6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม   
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การแปร 

ญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี    การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน   

5  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  
8. งบประมาณด าเนินการ   

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
10. ผลลัพธ์   

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
10.2 การปฏิบัติงานต่าง ๆ  มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้   

๔.๔  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล 
   ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่
ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่าง ๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนัก
ถึงปญัหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 
 
 



๗๓ 
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต   
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ   
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

6. วิธีด าเนินการ   
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์   

7. ระยะเวลาด าเนินการ   
ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  

8. งบประมาณด าเนินการ   
  ๑,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   

10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต   
10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

มาตรการการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลโคกปีบ 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมได้มอบนโยบายพร้อมทั้งมีหนังสือสั่งการให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี  ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยให้บูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามยุทธศาสตร์
ประเทศว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ าในกระบวนการยุติธรรม  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีโอกาสเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  ส านักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี  จึงได้ร่วมกับอ าเภอศรีมโหสถ   
สถานีต ารวจภูธรศรีมโหสถ และองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลโคกปีบ  
ขึ้น  โดยภารกิจหลักของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  มี ๕  ภารกิจ  ดังนี้ 
  ๑. การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน   ด้วยการยับยั้งหรือชะลอสถานการณ์ความ
ขัดแย้ง  ข้อพิพาท  หรือการกระท าผิดทางอาญาโดยการเฝ้าระวังป้องกัน  การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  
เช่น  ระเบียบ  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้   เป็นต้น 
 
 
 



๗๔ 
 

  ๒. การรับเรื่องราวร้องทุกข์  แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น  รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของ
ผู้ด้อยโอกาส (เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้พิการ)  แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปและติดตามผลการ
ด าเนินงานและแจ้งให้ผู้รับบริการทราบเป็นระยะ 
  ๓.  การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท  ตามหลักยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือหลักสันติวัฒนธรรม 
  ๔.  การเยียวยาเสริมพลัง แก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน  ด้วยการให้ความเข้าใจ  
ก าลังใจช่วยเหลือ  สนับสนุน  ให้เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนนั้นมีความรู้สึกที่ดีและใช้ชีวิตเป็นปกติต่อไป  รวมทั้ง
การให้ความรู้หรือค าแนะน าในการยื่นขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
  ๕.  การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน  เพ่ือให้บุคคลนั้นสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
ชุมชน  สังคมได้เป็นปกติและไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีกต่อไป 
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสน าเสนอความไม่เป็นธรรมปัญหาต่าง ๆ  ในชุมชน 
๓.๓ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยผ่านเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 

4. เป้าหมาย   
ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
6. วิธีการด าเนินงาน   

จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลโคกปีบ  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน   

5  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  
8. งบประมาณด าเนินการ   

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
10. ผลลัพธ์   

ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
 


