
- 1 - 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 2 ป (พ.ศ.2562 – 2564)    องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร หนา 1 

 

สวนท่ี  1 
บทนํา 

 
1.  การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร 
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบคุคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงใด 
 ในปจจุบัน พบวาการทุจริตในระดับทองถ่ิน มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงลักษณะการทุจริตในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จําแนกได 7 ประเภทดังนี้  

1. การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิด
จากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4. สภาพหรือลักษณะปญหาการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 
5. สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
7. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพล 

สาเหตุและปจจัยการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
1. โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปรามปราบ

การทุจริต แตยังพบวายังมีชองทางในการเกิดการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการ
บังคับใชกฎหมายท่ีเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบยังไมรัดกุมและอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะ
ขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

2. สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให
คนในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงในใหเจาหนาท่ีมีแนวโนม
จะทําพฤติกรรมการทุจริต 

3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ  
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4. การผูกขาด ในบางกรณี การดําเนินการของภาครัฐ ไดแกการจัดซ้ือจัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการ
ติดสินบนแก เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินโครงการของภาครัฐ รูปแบบของ
การผูกขาด ไดแก ผูขาดดานการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

5. การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอ ตอรายจาย ความยากจน ภาระหนี้สิน
ถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพ
ความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําใหเจาหนาท่ีตองแสวงหาชองทางเพ่ิม เพ่ือรายไดพิเศษ ใหกับตนเอง 
และครอบครัว 

6. การขาดคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานของรัฐ ขาดความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับ
การเนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องมือวัดความดีเดนของคน แตในปจจุบัน พบวา คนท่ีเกรง
กลัวตอบาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากข้ึน มองแตผลประโยชนสวนตัวมากกวาสวน
รวม  

7. มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันสังคมไทยขาดการยองยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย เปนคนโง ดวย
เหตุนี้จึงทําใหสังคมไทยในภาครัฐแสวงหาผลประโยชนมากข้ึน 

2. หลักการเหตุผล  
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการ และหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง   
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัด
ก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ไดกําหนดใหมีการ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ใน
การปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

สํานักงาน ป.ป.ช. ไดรวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง การเปนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต กับองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ดานการปองกันการ
ทุจริต รุนท่ี 1 ป 2556 ระยะท่ี 2 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2556 (ปฏิบัติหนาท่ีเปนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตนแบบดานการปองกันการทุจริต ระยะท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะท่ี 2 
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการสนับสนุนดานวิชาการในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และสงเสริมใหมีการขยายผลและขยายเครือขายการปองกันการทุจริตไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงอ่ืน ๆ   

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
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ประจําป ซ่ึงยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริต”   

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร              
จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 2 ป (พ.ศ.2562 – 2564) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปราม
การทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรตอไป และเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาค
สวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความ
โปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & 
Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพ่ือให
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

วิสัยทัศน  (Vison)    

“องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรมีความโปรงใส บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุงตานการ

ทุจริต” 

องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระยะ 4 ปขางหนา จะมุง
สูองคกรท่ีมีมาตรฐานดานคุณธรรมจริยธรรม เปนมิติใหมท่ีประชาชนประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ มีสวนรวมในการในการทํางาน ตรวจสอบได และมีเกียรติภูมิในความโปรงใส 

พันธกิจ ( Mission )          

“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบ

บูรณาการ เพ่ือใหปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมีมาตรฐานสากล” 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 2 ปขางหนา จะเปนการดําเนินงานทํางานแบบ

บูรณาการท้ังระบบ เริ่มจากการสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช

ในดํารงชีวิต ตั้งแตพ้ืนฐานของความคิดท่ีตองมีความซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง ตอสังคม และประเทศชาติ               

ไมเพิกเฉยตอการทุจริต การทํางานท่ีมีการขับเคลื่อนนโยบายโปรงใส หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 

และมีกลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีไดรับความไววางใจจากประชาชน เพราะประชาชน

สามารถเปนผูปกปองผลประโยชนของชาติและประชาชนไดอยางรวดเร็ว เปนธรรมและเทาเทียม ท้ังนี้เพ่ือ

ยกระดับธรรมาภิบาล ความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีมาตรฐานในทุกมิติภายในป                   

พ.ศ. 2564 
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3. วัตถุประสงคการจัดทําแผน 
3.๑.  เพ่ือเสริมสรางใหผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการและเจาหนาท่ีทุกระดับในองคการบริหาร

สวนตําบลโคกเพชร มีจิตสํานึก คานิยมคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ประพฤติตน
และปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต ถูกตองตามหลักกฎหมาย มีจิตสํานึกในการ
ใหบริการตอหนวยงานและประชาชนผูรับบริการ 

3.๒.  เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.๓.  เพ่ือใหภาครัฐและภาคประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังพฤติกรรมในการทุจริต
และประพฤติมิชอบอยางจริงจัง 

3.4. เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม และตรวจสอบ ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

3.5.  เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรฐาน รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.  เปาหมาย 
4. 1. ขาราชการฝายการเมือง ขาราชกรฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง

ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

4.2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของขาราชการ 

4.3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5.4. กลไก มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 

4.5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

5.  ประโยชนของการจัดทําแผน 

5.1. ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม 
และอุดมการณในการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption)จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม 
จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการ
ทํางานและชีวิตประจําวัน 
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5.2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
(Good  Governance)มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 

5.3. ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความ
เขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

5.4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวัง
การทุจริต  

5.5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความ
ภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 

 
 

 
************************************************************ 
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สวนท่ี 2 
แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 2 ป (พ.ศ.2562 - 2564) 

 

มิติที่ 1 การสรางสังคมทีไ่มทนตอการทจุริต 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/ 

กิจกรรม/มาตรการ 

ป2562 ป2563 ป2564 
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.การสราง
สังคมท่ีไมทน
ตอการทุจริต 

1.1. การสรางจิตสํานึก
และตระหนักแกบุคลากร
ท้ังขาราชการ 
 ฝายบริหาร ขาราชการ
การเมือง ฝายสภาทองถ่ิน
แ ล ะ ฝ า ย ป ร ะ จํ า ข อ ง
อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถ่ิน 

1.  กิจกรรมบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

2 .  กิ จ ก ร ร ม ส ง เ ส ริ ม
คุณธรรมและจริยธรรม
แกผูบริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานสวนตําบล
และลูกจาง 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

3. กิจกรรมเสริมสราง
ความซื่อสัตย สุจริต และ
ป ลู ก ฝ ง ทั ศ น ค ติ 
วั ฒ น ธ ร ร ม ท่ี ดี ใ น ก า ร
ตอตานการทุจริต 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

1.2 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวนใน
ทองถ่ิน 

1 .  กิ จ ก ร ร ม ส ง เ ส ริ ม
อนุรักษฟนฟู ทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม ปรับภูมิ
ทัศนในชุมชน 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

2. กิจกรรม/มาตรการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

3. กิจกรรม 
สงเสริมการปลูกพืชผัก
สวนครัวรั้วกินได 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

1.3 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแกเด็ก
และเยาวชน 

1. กิจกรรมสงเสริมการ
เ รี ย น รู ข อ ง เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

2 .  กิ จ ก ร ร ม ส ร า ง
ภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็ก
และเยาวชนภายตําบล 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

มิติท่ี  1 รวม 3  ภารกิจ 8  โครงการ - - -  
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มิติที่ 2 การบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริต 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/ 

กิจกรรม/มาตรการ 

ป2562 ป2563 ป2564 
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.ก า ร
บริหารงาน
เ พ่ือปองกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การ เมื อ งต อต านกา ร
ทุจริตของผูบริหาร 

1 .  กิ จกร รมประกาศ
เจตจํ านงต อต านการ
ทุจริตของผูบริหาร 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

2.2 มาตรการสรางความ
โปร ง ใส ในการปฏิ บั ติ
ราชการ 

1 .  กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เสริมสรางความโปรงใส
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
บริหารงานบุคคล 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

2 .กิจกรรมควบคุมการ
เ บิ ก จ า ย เ งิ น ต า ม
ขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําป 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

3.กิจกรรมเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซื้อจัด
จาง 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

4. กิจกรรม 
การจัดบริการสาธารณะ
และการบริการประชาชน
เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ
แ ก ป ร ะ ช า ช น โ ด ย
ทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

2.3 มาตรการการใช
อํานาจหนาท่ีใหเปนไป
ต า ม หลั ก ก า ร บริ ห า ร
กิจการบานเมืองท่ีดี 

1. กิจกรรมสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชน 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

2. กิจกรรม 
ลดข้ันตอนและระยะเวลา
ในการปฏิบัติราชการ 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

2 . 4 มี ก า ร ก ร ะ จ า ย
อํ า น า จ ก า ร ตั ด สิ น ใ น
เก่ียวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ  ปฏิ บัติราชการ
แทนหรือการดําเนินการ
อ่ืนใดของผูมี อํานาจใน
อ งค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถ่ิน 

1. กิจกรรม มาตรการ 
การมอบอํานาจอนุมัติ 
พิจารณา สั่งการ เพ่ือลด
ข้ั น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

.2. มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายงาน 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

มิติท่ี  2 รวม 3  ภารกิจ 9  โครงการ - - -  
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มิติที่  3  การสงเสริมขบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/ 

กิจกรรม/มาตรการ 

ป2562 ป2563 ป2564 
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3.การสงเสริม
ขบวนการมีสวน
รวมของภาค
ประชาชน 

3.1 การจัดใหมแีละ
เผยแพรขอมลู
ขาวสารในชองทางท่ี
เปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชน  
 

1. กิจกรรม การปรับปรุง
ศูนยขอมูลขาวสาร 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

2   กิ จก รรมอบรม ให
ความรูตามพ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสาร พ.ศ.2540 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

3. กิจกรรมเผยแพรขอมลู
ข า ว ส า ร ท่ี สํ า คั ญ แ ล ะ
หลากหลาย 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

4 .  กิ จ ก ร ร ม  จั ด ใ ห มี
ช อ ง ท า ง ท่ี ป ร ะ ช า ช น
เขาถึงขอมูลขาวสาร 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

3. .2 การรับฟง
ความคิดเห็น/เรื่อง
รองเรียน/รองทุกข 

1. กิจกรรม ดําเนินการ
รับเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกข 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

2. กิจกรรมมาตรการ
กําหนดข้ันตอน/
กระบวนการเรื่อง
รองเรียน 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

 3.3 การสงเสรมิให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

1.กิจกรรมรบัทราบ
ปญหาของประชาชนเพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนา 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

2. กิจกรรมแตงตั้ง
ตัวแทนประชาคมเขารวม
เปนกรรมการตรวจรับ
งานจาง 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

3. มาตรการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

มิติท่ี 3 3 ภารกิจ 9  โครงการ - - -  
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มิติที่  4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/ 

กิจกรรม/มาตรการ 

ป2562 ป2563 ป2564 
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4.การเสริมสราง
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ก ล ไ ก ใ น ก า ร
ตรวจสอบการ
ปฏิ บัติ ร าชการ
ข อ ง อ ง ค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถ่ิน 

4 . 1  ก า ร จั ด ว า ง
ระบบควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการ
ต ร วจ เ งิ น แ ผ น ดิ น
กําหนด 

1 .  กิ จ ร รมกา รจั ด ทํ า
ควบคุมภายใน ประจําป 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

2. กิจกรรมติดตามและ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

3. กิจกรรม 
รายงานผลการติดตาม
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ควบคุมภายใน 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

 4 .2  ส นับส นุน ให
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ป ฏิ บั ติ ห รื อ ก า ร
บริหารราชการ ตาม
ชองทางท่ีสามารถทํา
ได 

1. กิจกรรมส ง เสริม ให
ป ร ะช าชน มี ส ว น ร ว ม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล 
เก่ียวกับการบรรจุ แตงตั้ง 
การโอน ยาย 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

2. กิจกรรมรายงานผล
ก า ร ใ ช จ า ย เ งิ น
งบประมาณใหประชาชน
ทราบ 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

 4 .3  ก า รส ง เ ส ริ ม
บทบาทตรวจสอบ
ของสภาทองถ่ิน 

1 .  กิ จ กรรมอบรม ให
ค ว า ม รู ด า น ร ะ เ บี ย บ 
ก ฎ ห ม า ย ท อ ง ถ่ิ น 
ผูบริหาร และสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

 4.4.เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน
และ บูรณาการ ทุก
ภาคสวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต 

1 .  กิ จ ก ร ร ม ติ ด ป า ย
ประชาสัมพันธกรณีพบ
เห็นการทุจริต 

- - - ไมใช 
งบประมาณ 

มิติท่ี 4 4 ภารกิจ 7  โครงการ - - -  
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สวนท่ี  3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ตามแผนปฏิบัติการปองการการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) 
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มิติที่ 1 

การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต 
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ภารกิจที่ 1.1 
การสรางจิตสํานึกและตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการ 

ฝายบริหาร ขาราชการการเมือง ฝายสภาทองถิ่นและฝายประจํา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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กิจกรรมที่ 1 
การบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 

 
1. กิจกรรม   การบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือกิจการบริหารงานกิจการบานเมืองท่ีดี เปนหลักสําคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการ
ทํางานและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ัง
สามารถแกไขปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเปนปญหา
เรื้อรังท่ีมีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมาชานาน จึงจําเปนอยางจะตองมีการปองกันและไขปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่นอยางจริงจัง 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร จึงไดนําหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบดวย ความชอบธรรม ความ
โปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนแนวทางในการบริหารจัดการ ซ่ึงจะนําไปสูการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีอยางมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร มีความรู

ความเขาใจของหลักธรรมาภบิาล คุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  เขาใจ

หลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตได 
3.3 เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร คําถึง

หลัก ธรรมาภิบาล หลักการมีสวนรวม ซ่ึงจะนําไปสูการบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4. เปาหมาย 
 ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และลูกจาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหาร 
 6.2 มอบหมายงานใหกับผูท่ีรับผิดชอบโครงการและผูท่ีเก่ียวของ 
 6.3 ดําเนินโครงการ 
 6.4 สรุปผลในภาพรวมรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป  ( ปงบประมาณ 2562-2564 ) 

8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1   ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและลูกจาง มีความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
10.2   ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และลูกจาง เห็นความสําคัญของการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
10.3  ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และลูกจาง นําองคความรูตางๆไปประยุกตใชใน

การทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

************************************************************** 
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กิจกรรมที่ 2 
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและลูกจาง 

 
1. โครงการ/กิจกรรม   สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและลูกจาง 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศใหกาวหนา ประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤติของโลก
ท่ีมากับกระแสโลกาวิวัตน นั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาคนใหเปนคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรมควบคูกันไป
ของคนในสังคม โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงไดรับมอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน
ใชอํานาจท่ีไดรับอยางซ่ือสัตย ตองดูแล จัดการตัดสินใจเก่ียวกับการใหบริการสาธารคณะ การจัดการ
ทรัพยากรของธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและประเทศชาติ 
 ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร จึงเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพ่ือ
ตระหนักการสรางจิตสํานึกใหมี คุณธรรม จริยธรรม แ ละปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีใน
การปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน  จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแกผูบริหาร    สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและลูกจางเพ่ือใหการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลเกิดประโยชนสูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือปลูกจิตสํานึกให คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และลูกจาง 
3.2 เพ่ือให คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และลูกจาง เขาใจหลักของ

พระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 
3.3  เพ่ือพัฒนาจิตใจ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และลูกจาง ใหมีจิตสาธารณะ                

เกิดความสํานึกในการสงเสริมสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท  
3.4  เพ่ือ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และลูกจาง รูจักการให การเสียสละในการ

บําเพ็ญประโยชนรวมกัน 
3.5  เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ในการเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล  

4. เปาหมาย 
 ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และลูกจาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหาร 
 6.2 มอบหมายงานใหกับผูท่ีรับผิดชอบโครงการและผูท่ีเก่ียวของ 
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 6.3 ดําเนินโครงการและสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรม 
 6.4 สรุปผลในภาพรวมรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป  ( ปงบประมาณ 2562-2564 ) 

8. งบประมาณ 
ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1 ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และลูกจาง มีคุณธรรม จริยธรรม 
10.2 ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และลูกจางเขาใจหลักของพระพุทธศาสนาและ

นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
10.3  ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และลูกจาง ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมี

จิตสาธารณะเกิดความสํานึกในการมีสวนรวม และการสรางสังคมแหงคุณธรรมสมานฉันท  
10.4  เพ่ือให ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และลูกจาง รูจักการสรางประโยชนให

ครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการเสียสละและประเทศชาติ  
10.5  เปนสรางภาพลักษณท่ีดีแกองคกรและเสริมสรางคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 

************************************************************** 
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กิจกรรมที่ 3 
เสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริต 

 
1. โครงการ/กิจกรรม   เสริมสรางความซ่ือสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการตอตานการ

ทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และลูกจาง เปนผูมีความสําคัญและเปนกลไก
หลักในการบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน บําบัดทุกขบํารุงสุขและ
สรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชนในทองถ่ิน  
 ดังนั้น การท่ีประชาชนในแตละทองถ่ินจะมีความเปนอยูท่ีดีมีความสุขหรือไม ข้ึนอยูกับพฤติกรรมของ
ผูนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ หากบุคคลเหลานี้เปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม มี
จิตสํานึกท่ีดี และตระหนักถึงเกียรติยศ  ศักด์ิศรีของขาราชการ รูจักความพอเพียง เปนตัวอยางท่ีดีแกสังคม 
ยึดม่ันในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง ซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ รวมถึงการปองกันการทุจริตในวงราชการ 
การบริหารกิจการบานเมืองภายในทองถ่ินยอมสงผลดีตอประชาชนในพ้ืนท่ีอยางแนนอน 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และลูกจาง ให

มีจิตสาธารณะและเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 
3.2  เพ่ือปลูกฝง จิตสํานึกและคานิยมท่ีดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติตนโดยมิชอบ 
3.3  เพ่ือใหความรูแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและลูกจาง ตามประมวล

จริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ินและผลประโยชนซับซอน 
3.4  เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและลูกจาง พัฒนาจิตใจ และพัฒนา

ตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท 
ประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี สรางประโยชนใหครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ 

3.5  เพ่ือสรางจิตสํานึกในการกระทําความดีรูจักให และการเสียสละการบําเพ็ญประโยชนรวมกัน 

4. กลุมเปาหมาย 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและลูกจาง 

5. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562-2564 

6. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
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7. วิธีดําเนินการ 
7.1  จัดทําโครงการ 
7.2  บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง ฝายบริหาร ฝายสภา

และประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน 
7.3  ประเมินกอนและหลักการอบรม 

8. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 ระดับความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการ 
 10.2 จํานวนผูเขารวมโครงการ 
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ภารกิจที่ 1.2 
การสรางจิตสํานึกและความตระหนัก 
แกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
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กิจกรรมที่ 1 
สงเสริมอนุรักษฟนฟู ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมปรับภูมิทัศนในชุมชน 

 
1. โครงการ/กิจกรรม  สงเสริมอนุรักษฟนฟู ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมปรับภูมิทัศนในชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ในอดีตมีทรัพยากรปาไมเปนจํานวนมาก แตมีการลักลอบทําลาย
ปาไมเพ่ิมมากข้ึน ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของตําบลโคกเพชรมีจํานวนลดนอยลง ซ่ึงสงผลกระทบตอ
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนตาง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน  
          องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ไดเล็งเห็นความสําคัญ ของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของปาไม จึงจัดกิจกรรมสงเสริมอนุรักษฟนฟู ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมปรับภูมิทัศนในชุมชนข้ึน 
เพ่ือรณรงคใหประชาชนภายในตําบล ตระหนักถึงความสําคัญของระบบนิเวศน  เพ่ิมปริมาณการปลูกปาและ
พืชสมุนไพรท่ีกําลังจะสูญหายไป รณรงคใหประชาชนหันมาดูแลทรัพยากรภายในชุมชนมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือเปนการรักษาประโยชนทางสาธารณะ  
3.2  เพ่ือสรางความรักความสามัคคีในชุชน 
3.3  เพ่ือสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษปา และสิ่งแวดลอมภายในตําบล 

4. เปาหมาย 
4.1  ปลกูตนไมและปลูกปาชุมชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  
4.2  ดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ํา คูคลอง ท่ีเสื่อมโทรมภายในตําบลโคกเพชร 

5.. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีปาสาธารณะในเขตชุมชนภายในองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1  จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหาร 
6.2  มอบหมายงานใหกับผูท่ีรับผิดชอบโครงการและผูท่ีเก่ียวของ 
6.3  ดําเนินโครงการจัดอบรม ตั้งกลุมอนุรักษพิทักษปาชุมชน ปลูกตนไมในชุมชน  
6.4  สรุปผลในภาพรวมรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป  ( ปงบประมาณ 2562-2564 ) 

8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
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9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1  ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟู 
10.2 ประชาชนในพ้ืนท่ีตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
10.3 ชุมชนมีความนาอยูมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 22 - 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 2 ป (พ.ศ.2562 – 2564)    องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร หนา 22 

 

กิจกรรมที่ 2 
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 
1. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาองคกรใหกาวหนา มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในองคกรใหเปนคนท่ีมีความรู 

ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนกลาง และปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต โดยเฉพาะ 
เจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนอยางเทาเทียม  
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในองคกรเพ่ือให
ตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความชื่อสัตย สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีใน
การปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน จึงไดทําโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1   เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร มีคุณธรรม 

จริยธรรม เขาใจหลักของพระพุทธศาสนา และนอมนําเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางปฏิบัติ
ในการดําเนินชีวิตสวนตัว และการปฏิบัติราชการ 

3.2  เพ่ือใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกใน
การเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท  

3.3   เพ่ือใหคณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และลูกจาง เปนพลเมืองท่ีดี สรางประโยชนแก
ครอบครัว ประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการ
บําเพ็ญประโยชนสาธารณะรวมกัน 

3.4  เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และลูกจางองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1  จัดกิจกรรมบรรยายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวน

ตําบล ใหความรูแกสมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และลูกจาง 
6.2   จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี สงเสริมใหรูจัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปน

และเห็นคุณคาของการเสริมสรางความดีท่ีมีคุณธรรม  
6.7  จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ทําความสะอาดสถานท่ีภายในวัดตาง ๆ ในตําบล 
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7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 -2564  

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานสวนตําบลและลูกจาง มีคุณธรรม จริยธรรม เขาใจหลัก

พระพุทธศาสนาและนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 
และการปฏิบัติงาน 

10.2  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานสวนตําบล และลูกจาง ไดรับการพัฒนาจิตใจ  
10.3  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานสวนตําบล และลูกจาง มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึก

รวมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนใหแกครอบครัวและองคกร  
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กิจกรรมที่ 3 
ปลูกพืชผักสวนครัวร้ัวกินได 

 
1. โครงการ/กิจกรรม   ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมมากข้ึน เห็นไดจากสถิติของผูปวยท่ีมารับการ
บริการรักษาท่ีโรงพยาบาลท่ีมีจํานวนมากข้ึนเรื่อย ๆ  การปวยจากโรคไมติดตอมอตราเพ่ิมสูงข้ึน  โรงพยาบาล
ก็ตองเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือใหรองรับผูท่ีมารับบริการ ซ่ึงเปนภาระของรัฐบาลจะตองเสียงบประมาณ
ในการดําเนินการเปนอันมาก และเปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุเนื่องจากตนแหตุของปญหาสุขภาพท่ีสําคัญมี
สาเหตุมาจากการบริโภคอาหารท่ีไมถูกสุขลักษณะ อาหารท่ีมีการปลอมปนสารเคมี หรือผัก ผลไมท่ีไมปลอด
สารพิษ เพราะเกษตรกรผูผลิตใชสารพิษกําจัดศัตรูพืชอยางไมถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทางการคาและพาณิชยทําให
สารเคมีท่ีเปนโทษเหลานั้น ตกอยูกับผูบริโภคยากท่ีจะหลีกเลี่ยงได 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาเรื่องสุขภาพดังกลาว จึงไดจัดทํา
โครงการนี้ข้ึน เพ่ือแกไขปญหาสุขภาพของประชาชนภายในตําบลและสงเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน เพ่ือสุขภาพท่ีดีข้ึนของประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย 
3.2  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลผลิต ใหเหมาะกับการทําเกษตรแบบพอเพียง 
3.3  เพ่ือลดรายจายเพ่ิมรายไดใหกับประชาชนภายในตําบล  
3.4 เพ่ือลดการใชสารเคมี 
3.4  เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจและนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต 

4. เปาหมาย 
 ครัวเรือนท่ีสนใจเขารวมกิจกรรม ปละ 30 ครัวเรือน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีภายในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
65.1  จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหาร 
6.2  มอบหมายงานใหกับผูท่ีรับผิดชอบโครงการและผูท่ีเก่ียวของ 
6.3  ดําเนินโครงการ 
6.4  สรุปผลในภาพรวมรายงานผลติดตาม พืชผักท่ีกําลังปลูก และสวนท่ีสําเร็จแลว 
6.6  สํารวจความกาวหนาของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกพืชเกษตรอินทรียเพ่ือบริโภคคิด

เปนรอยละของครัวเรือนท่ีปลูกพืชผักสวนครัว 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป  ( ปงบประมาณ 2562-2564 ) 

8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1  สมาชิกท่ีรวมโครงการมีความรูและนํานวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการปลูกพืชผักอินทรีย 
10.2  สมาชิกสามารถนําความรูท่ีไดปฏิบัติไดจริง 
10.3  ลดรายจาย เพ่ิมรายไดของสมาชิก  
10.4  ผูเขารวมโครงการไดรับประโยชนจากการปลูกพืชผักกินเอง ไดเกิดการเรียนรูตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชนตอตนเอง และเกิดการแบงปน 
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ภารกิจที่ 1.3 
การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
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กิจกรรมที่ 1 
สรางความคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน 

สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. โครงการ/กิจกรรม   สรางความคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เด็กและเยาวชนไทยในปจจุบันไดรับผลกระทบจากหลาย ๆ ดาน ท่ีกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา ไม
วาจะเปนผลกระทบดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะสงผลใหเด็กและเยาวชนมี
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค  ไมเห็นความสําคัญของการศึกษา สนใจแตวัตถุนิยม ไมรูจักการประมาณตนเสี่ยง
ตอการสงผลเสียตออนาคตของประเทศชาติในอนาคตได 
 ดังนั้น จึงควรทําใหเด็กและเยาวชนรูจักความพอเพียง ปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนมีเกราะปองกันตัว มี
ความพรอมในการปรับตัวภายใตการปรับเปลี่ยนในดานตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมปจจุบัน โดยการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตไดอยางสมดุล เห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน รูจัก
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยม ความ
เปนอัตลักษณของทองถ่ิน  
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ไดเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซ่ึงเปนอนาคตของชาติ จึง
ไดจัดทํา.โครงการสรางความคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือเปนการปลูกฝงแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน  

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวันได 
3.3  เพ่ือสรางความคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการ

เปลี่ยนแปลงตางๆท่ีเกิดข้ึน 
3.4  เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเผื่อเฟอเผื่อแผและแบงปน 

และรูจักการอยูรวมกันในชุมชน 

4 .เปาหมาย 
 เด็กและเยาวชนภายในตําบลโคกเพชร 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
5.1  จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
5.2  แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงาน 
5.3  ดําเนินการตามโครงการ 
5.4  สรุปรายงานผลแกผูบริหาร 
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6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

7. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 

8. ระยะเวลาในการ 
   ปงบประมาณ 2562-2564 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1  เด็กและเยาวชนสามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได 
10.2  เด็กและเยาวชนมีภู มิคุมกันทางสังคม สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได 
10.3  เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยู

รวมกันกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
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กิจกรรมที่ 2 
สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนภายตําบล 

 
1. โครงการ/กิจกรรม   สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนภายตําบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ี
สะทอนวิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไทย ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาอยางยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมตองมีคานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ  
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ไดเห็นความสําคัญของเรื่องดังกลาว จึงไดจัดทํา.โครงการ/
กิจกรรมสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนภายตําบล เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน
เห็นคานิยมท่ีถูกตองซ่ึงจะเปนรากฐานท่ีสําคัญ ทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพ เปน
การปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหแกเด็กและเยาวชนรักความ
ถูกตอง มีความซ่ือสัตยสุจริต การยึดม่ันในความดี รูจักแยกแยะถูกผิดตอตนเองและผูอ่ืน ไมคดโกง มีจิต
สาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใด ๆ 
และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต 
3.2  เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการ

โกงทุกรูปแบบ 
3.3  เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษา

ประโยชนสวนรวม 

4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

- เด็กและเยาวชนตําบลโคกเพชรเขารวมกิจกรรม ปละ 20 คน 
 เชิงคุณภาพ  

- เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนัก สามารถแยกแยะถูก ผิดได 
- เด็กและเยาวชนสามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับไปปรับใชกับตนเอง และ

สังคมสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
  5.1 จัดทําโครงการ 
 5.2 แตงตั้งคณะกรรมการ 
 5.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดําเนินโครงการ เสนอผูบริหาร 
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6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

7. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 

8. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562-2564 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1  เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต 
10.2  เด็กและเยาวชนมีถูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุก

รูปแบบ 
10.3  เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชน

สวนรวม 
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มิติที่ 2 
การบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริต 
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ภารกิจที่ 2.1 
แสดงเจตจํานงทางการเมืองตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
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กิจกรรมที่ 1 
ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
1. โครงการ/กิจกรรม  ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต                     
ซ่ึงไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร นั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงาน
ของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบการบริหารราชการตามหลักบริหารการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ี
มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองระบบอบ
ประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนในทองถ่ิน  
 ดังนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยาง
เห็นชัด เปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปราบปรามทุจริต สงเสริมใหการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรการในการปองกัน
การทุจริตตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคท่ีบริหาร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1  ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
4.2  มีการประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
4.3  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  4 ป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1  ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
6.2  ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
6.3  จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
6.4  จัดประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
6.5  จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
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6.6  ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
6.7  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
6.8  รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562-2564  

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินงาน 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1  การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใสมากข้ึน 
10.2 ปญหาการรองเรียนลดลง 
10.3 ปญหาความขัดแยงภายในทองถ่ินลดลง 
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ภารกิจที่ 2.2 
มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
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กิจกรรมที่ 1 
การเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล 

 
1. โครงการ/กิจกรรม  การเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 
พนักงานสวนตําบล และลูกจาง เปนบุคลากรท่ีความสําคัญตอองคกร เปนกลไกในการขับเคลื่อนและ

การพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลใหมีประสิทธิภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอ
องคกรและประชาชน การพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลจะบรรลุไดตองเริ่มมาจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานในการทํางาน ท่ีโปรงใส สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 

องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ไดกําหนดการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบลใหเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 กําหนดใหการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  

ดังนั้น เพ่ือใหเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดทําโครงการ/
กิจกรรมการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในงานบริหารงานบุคคล 
3.2  เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคคลมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง 
3.3  เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลโคก

เพชรใหมีประสิทธิภาพ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรฐานดานงานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ  แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป  ( ปงบประมาณ 2562-2564 ) 

8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธผลผลิต 
10.1  มีมาตรฐานดําเนินงานดานงานบริหารบุคคล 
10.2  เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร สามารถปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานและ

ผลลัพธ 
10.3  ลดการรองเรียนในการดําเนินการดานงานบริหารบุคคล 
10.4  บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรมีความพึงพอใจงานดานบริหารงานบุคคล 
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กิจกรรมที่ 2 
ควบคมุการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

 

1. โครงการ/กิจกรรม  ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

2. หลักการและเหตุผล 
การเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เปนการบริหารงานภายในท่ีตองมีการ

ควบคุม ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามแผนงานท่ีมีการกําหนดหวงเวลาในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปญหาตาง ๆ ท่ีจะ
ตามมา การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทางเดียวกันและสอดคลอง
กับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากร
ฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ                        

และหนังสือสั่งการ ท่ีเก่ียวของ 
3.2  เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรดานการเงินและบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

6. วิธีดําเนินการ  
จัดทําทะเบียนเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตาม

งบประมาณท่ีตั้งไว 
 

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ประจาํปงบประมาณ 2562-2564  

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
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9 .ผูรับผิดชอบ 
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1  บุคลากรทางฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ

หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
10.2  ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไป

ตามในทิศทางเดียวกันเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
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กิจกรรมที่ 3 
เผยแพรขอมูลขาวสารการจัดซื้อ-จัดจาง 

 
1. โครงการ/กิจกรรม   เผยแพรขอมูลขาวสารการจัดซ้ือ-จัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง 
ท้ังในเรื่องการจัดหารายได การใชจายเงิน และการบริหารงานตาง ๆ ตามภารกิจ ภายใตอํานาจหนาท่ี และ
กฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น  เพ่ือใหการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประ.โยชนสูงสุดแกประชาชนตอง
บริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร จึงไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารการจัดซ้ือ-จัด
จางเพ่ือใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึกถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดซ้ือ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร เปนไปดวยความ
โปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แกประชาชนในทองถ่ิน  

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง  
3.2  เพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได  
3.3  เพ่ือการปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลขาวสาร ของการจัดซ้ือ จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดซ้ือพัสดุเพ่ือประกาศ 
  ประกาศกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือจัดจาง 
  ประกาศกําหนดวันเวลา สถานท่ีในการตรวจงาน 
  ประกาศวันเวลาในการตรวจรับงาน 
  ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือจัดจาง 
 6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562-2564  
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8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลังองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง ไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 10.2 ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางได 
 10.3 การจัดหาพัสดุเปนไปดวยความโปรงใส และตรวจสอบได 
 10.4 สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 
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กิจกรรมที่ 4 
การจัดการบริการสาธารณะและบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน 

โดยทัดเทียมกันและไมเลอืกปฏิบัต ิ
 
1. โครงการ/กิจกรรม  การจัดการบริการสาธารณะและบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแก

ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัต ิ
2. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีจัดการสาธารณะอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑบริการกิจการบานเมืองท่ีดี โดย
ดําเนินการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสาร ณ องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร เพ่ือเปนศูนยบริการประชาชนใน
การสอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาต ในเรื่องท่ีเปนภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล ติดตามความ
คืบหนา และแจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูมาใชบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละ
ขบวนงานเพ่ือใหมีระบบท่ีเชื่อมตอระหวางศูนยบริการกับเจาของเรื่อง ในการติดตอประสานงาน  
 นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ยังบริหารจัดการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการกรมปกครองสวนทองถ่ินไดตามมาตรฐาน ท้ัง 17 ประเด็น  
 ดานถนน ทางเดิน ทางเทา  ดานไฟฟาสาธารณะ ดานระบบระบายน้ํา ดานน้ําอุปโภคบริโภค ดานการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ดานการสงเสริมกีฬา ดานการสงเสริมผูสูงอายุ ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส ดานงาน
สาธารณสุข ดานการสงเสริมพัฒนาสตรี ดานการสงเสริมอาชีพ ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย ดาน
การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน ดานการสงเสริมการทองเท่ียว ดานการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา และดานการบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลการแกไขปญหา
ไฟปาหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดการ
กําจัดน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี โดย
ข้ันตอนตาง ๆ คํานึกถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในบริการสาธารณะ ให
ประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติและเพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการ
ทุจริตคอรรัปชั่น  
 

3. วัตถุประสงค 
3.1  สรางความโปรงใสในบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือก

ปฏิบัติ 
3.2  เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สํานักปลัด  กองคลัง กองชาง กองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
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6. วิธีดําเนินการ 
6.1  ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจ โดยไมเลือกปฏิบัติ 
6.2  ประเมินมาตรการ รายงานผล 

7. งบประมาณในการดําเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1  สรางความโปรงใสในดานบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน              

ไมเลือกปฏิบัติ 
10.2  ไมมีการทุจริตคอรรัปชั่น 
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ภารกิจที่ 2.3 
มาตรการใชอํานาจหนาที่ใหเปนไป 

ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
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กิจกรรมที่ 1 
สํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

 
1. โครงการ/กิจกรรม   สํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนทองถ่ินตาม
อํานาจหนาท่ี เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนา จัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตาม กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542   จากภารกิจท่ีใหบริการนั้น   ประชาชน
ไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด 
ตอบสนองความตองการหรือไม  
 ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร จึงไดจัดทําโครงการจางความพึงพอใจของผูรับบริการข้ึน  
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเปดเผยขอมูล
ขาวสาร เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ 
 3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริหาร  
 3.3 เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในการบริการโดยยึดหลักประโยชนสุขของประชาชน 
 3.4 เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางานดานการบริการใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของบรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในจังหวัด 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เขตองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1  ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ 
6.2  ดําเนินการสรุปประมวลผลสํารวจความพึงพอใจตามแบบขององคการบริหารสวนตําบล 
6.3  ดําเนินการจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน 
6.4  ปดประกาศผลการสํารวจความพึงพอใจ 
6.5  นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานบริการดานสาธารณใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
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7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562-2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  
 10.2 ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 ข้ึนไป 
 10.3 การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
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กิจกรรมที่ 2 
ลดข้ันตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 
1. โครงการ/กิจกรรม  ลดข้ันตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546มาตรา 52 
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติหนาท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นการ
บริการแบบหนึ่งของระบบบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกคนจะตองปรับปรุงแกไขกระบวนการ
ทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการแลวเกิด
ความประทับใจและความพึงพอใจรวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพท่ัวถึงและ
แกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วถูกตอง 
 3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการ
ประชาชนผูมาติดตอขอรับการบริการ 

4. เปาหมาย 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรท่ีมาขอรับบริการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1  จัดทําโครงการ 
6.2  จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.3  จัดทําประกาศกระบวนการงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให

ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
6.4  ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
6.5  ปรับปรุงกําหนดแผนผังผูรับผิดชอบงานใหชัดเจน 
6.6  ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการประชาชน 
6.7  จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธ ขาวสารตาง ๆ 
6.8  จัดใหมีกลอง/ตูรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
6.7  จัดทํา/แบบฟอรมคํารองตาง ๆ พรอมตัวอยางในการกรอกขอมูล 
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6.8  จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ  

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด อบต. กองคลัง กองชาง กองการศึกษาฯ 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกและถูกตอง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลได 
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ภารกิจที่ 2.4 
มีการกระจายอํานาจในการตัดสินเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ 

ปฏิบัติราชการแทนหรือดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจ 
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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กิจกรรมที่ 1 
การมอบอํานาจอนุมัติ การอนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
1. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   การมอบอํานาจอนุมัติ การอนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพ่ือเปน
การชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ 
คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังนั้น การดําเนินงานของหนวยงานตองมีการปรับปรุงใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ี
บริหารราชการตองเปนประโยชนเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายก
กําหนดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหาร ปลัด หัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด อบต. 
หัวหนาสวนราชการทุกสวน 
 6.2  ดําเนินการออกคําสั่งมอบหมายงาน  
 6.3  สําเนาคําสั่งแจงทุกสวนราชการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
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9. ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชนในดานบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมที่ 2 
ออกคําสั่งมอบหมายงาน 

 
1. มาตรการ  ออกคําสั่งมอบหมายงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ไดใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาวดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6,37 วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการ
บริหารงานราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐ ไมมี
ข้ันตอนไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับประโยชนสนองความตองการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร มีอํานาจหนาท่ีในการ สั่ง 
อนุญาตในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  
ควบคุมความรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ลดข้ันตอนในการบริการและสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ 
การมอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม

ตอบสนองความตองการของประชาชน 
3.2 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
3.3 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
3.4 เพ่ือปองกันการใชอํานาจท่ีใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ตําแหนงราชการ 
4. เปาหมาย 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ปลัด อบต. และหัวหนาสวน
ราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
1.  ออกคําสั่งมอบหมายงานในสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯขอบังคับ และหนังสือสั่ง

การ 
2.  จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ                     

และถือปฏิบัต ิ
3.  จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
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4.  ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีมอบหมายงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562-2564  

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1 มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน กอใหเกิดความชัดเจนในการ

ปฏิบัติงาน 
10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการ 
10.3 ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
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มิติที่  3 
การสงเสริมขบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
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ภารกิจที่ 3.1 
การจัดใหและการเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการ

อํานวยความสะดวกแกประชาชน 
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กิจกรรมที่ 1 
ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

 
1. โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติใหหนวยงาน

ของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของทางราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดู
ขอมูลได ณ ท่ีทําการหนวยงานของรัฐเพ่ือจัดเก็บขอมูลขาวสาร โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยาง
กวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตาง ๆ ของรัฐ 

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกฎหมายกําหนดสถานท่ีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขา
ตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง 
3.2  เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหาร

สวนตําบลโคกเพชร 

4. เปาหมาย 
 ศูนยขอมูลขาวสาร จํานวน 1 แหง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1  มีการจัดตั้งขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
6.2  มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
6.3  มีการจัดวางขอมูลขาวสารเก่ียวกับงานบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ ระเบียบ ขอบังคับ                  

ไวเปนหมวดหมู คนหางาย 
6.4  มีการประชุมใหความรูแกบุคลากร เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทาง

ราชการ พ.ศ. 2540  
6.5 บริการอินเตอรเน็ตสําหรับประชาชนท่ัวไป 
6.6  มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปเสนอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564  
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8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด อบต. 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง 
10.2 เปนการเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการ

บริหารสวนตําบลโคกเพชร 
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กิจกรรมที่ 2 
อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

 
1. โครงการ/กิจกรรม   อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือเกิดการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ รวมไปถึงความโปรงใสในการ
ทํางานท่ีจําเปนตองใชเปนแนวทางในการใหเกิดความโปรงใสในการทํางานคือการเปดเผยขอมูลขาวสารของ
หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร จึงไดจัดทําโครงการอบรมใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 เพ่ือใหความรูแกเจาหนาท่ีฝายการเมือง ฝายประจํา  พนักงาน และผูท่ีสนใจ ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการ

ทํางาน 

4. เปาหมาย 
 ผูเขารวมกิจกรรม  จํานวน  50  คน  

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1  จัดทําโครงการ 
6.2  ออกแบบหลักสูตร 
6.4  วัดผลความรู 
6.5  ติดตามและประเมินผล กอนอบรม  หลังอบรม 

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ  2562 - 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด อบต. 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล และผูท่ีสนใจเขารวมกิจกรรม มีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับพ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
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กิจกรรมที่ 3 
เผยแพรขอมูลขาวสารที่สาํคัญและหลากหลาย 

 
1. โครงการ/กิจกรรม   เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชนโครงสรางและการจัดองคกร อํานาจ
หนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืน  
  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร จึงไดจัดทําโครงการ/กิจกรรม เผยแพรขอมูล
ขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย ข้ึน เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
และเขาถึงขอมูลตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลไดงายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญ 
 3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 
  3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากข้ึน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีขอมูลประเภทตางๆเผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ีและเขาถึงไดโดยสะดวก 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆเผยแพรใหประชาชนทราบท้ังในและนอกพ้ืนท่ี 
   1. แผนพัฒนาตําบล 
   2. แผนดําเนินงาน 
   3. ติดตามและประเมินผลแผน 
   4. แผนอัตรากําลัง 
   5. แผนการจัดหาพัสดุ 
   6. ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
    7. สรุปการจัดซ้ือจัดจาง 
   8. ขอมูลรายรับ/รายจาย 
   10. งบแสดงฐานะการเงิน 
   11. รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
   12. รวมผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการผลสํารวจความพึงพอใจ 
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7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 
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กิจกรรมที่ 4 
จัดใหมีชองทางเขาถึงขอมูลขาวสาร 

 
1. โครงการ/กิจกรรม   จัดใหมีชองทางเขาถึงขอมูลขาวสาร 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา9 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชนโครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี 
แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ 
 ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ไดตระหนักเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ี
สําคัญๆของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร เว็บไซต ของ
หนวยงาน Facebook  Line วิทยุชุมชน เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาท่ี และเขาถึงขอมูลไดตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
  3.2 เพ่ือใหใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากข้ึน 
  3.3 เพ่ือใหชองทางในการรับเรื่องราวรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  พ้ืนท่ีภายในและภายนอกตําบลโคกเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
  จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆเผยแพรใหประชาชนทราบท้ังในและนอกพ้ืนท่ี 
   1. แผนพัฒนาตําบล 
   2. แผนดําเนินงาน 
   3. ติดตามและประเมินผลแผน 
   4. แผนอัตรากําลัง 
   5. แผนการจัดหาพัสดุ 
   6. ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
    7. สรุปการจัดซ้ือจัดจาง 
   8. ขอมูลรายรับ/รายจาย 
   10. งบแสดงฐานะการเงิน 
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   11. รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
   12. รวมผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการผลสํารวจความพึงพอใจ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ 2562 -2564  

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด อบต. กองคลัง กองชาง กองการศึกษา 

10. ตัวชีวัด /ผลลัพธ 
 จํานวนชองทางท่ีเผยแพรขอมูลขาวสาร 
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ภารกิจที่ 3.2 
การรับฟงความคิดเห็น/เร่ืองรองเรียน / รองทุกข 
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กิจกรรมที่ 1 
รับเร่ืองรองเรียน รองทุกข 

 
1. โครงการ/กิจกรรม    รับเรื่องรองเรียน รองทุกข 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร เปนหนวยงานภาครัฐทีเนนการใหบริการประชาชน และมี
เปาหมายท่ีใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง  โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร มีการจัดต้ังศูนยรับเรื่องรองเรียน
รองทุกขเพ่ือไวสําหรับบริการประชาชนท่ีไดรับความเดือนรอน 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอยของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยาง

ถูกตองหรือนํามาเปนขอมูลในการจัดทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไปตอไป 
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตําบลโคก

เพชร 
3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร                        

กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย 
3.1  ใหบริการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข จากรประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือนรอน  
3.2  เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ 
3.3  เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรกับ

ประชาชนท่ีมาขอรับบริการ 

5. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอน 

6. วิธีดําเนินการ 
5.1  จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
5.2  เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบในชองทางในการรองเรียน/รองทุกข 
5.3  นําเรื่องเสนอผูบริหารพิจารณากลั่นกรองสั่งเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความ

จําเปนและเรงดวน 
5.4  แจงผลการดําเนินการใหเจาของเรื่องทราบ 
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5.5 รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

6. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 -2564  

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางรวดเร็วทันเวลา 
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กิจกรรมที่ 1 
กําหนดข้ันตอน/กระบวนการเร่ืองรองเรียน 

 
1.  มาตรการ   กําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร เปนหนวยงานภาครัฐ ทีเนนการใหบริการประชาชน และมี
เปาหมายท่ีใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง  โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร จึงไดมีการกําหนดข้ันตอน/
กระบวนการเรื่องรองเรียนรองทุกข เพ่ือไวสําหรับบริการประชาชนท่ีไดรับความเดือนรอน 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือเปนชองทางในการับเรื่องรองเรียน หรือความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน 
3.2  เพ่ือใหประชานไดทราบข้ันตอนและกระบวนการในการรองเรียน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  มีชองทางและกําหนดข้ันตอนในกระบวนการในการรองเรียน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
  จัดทําข้ันตอนกระบวนการและชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก 

- กลองรับความคิดเห็น ณ จุดบริการประชาชน 
- ผานเว็บไซต ขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
- ผานทาง Facebook  
- ผานทาง Line 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 -2564  

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
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9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด อบต. 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ประชาชนไดรับทราบข้ันตอน กระบวนการและไดแสดงความคิดเห็นผานชองทางตาง ๆ ท่ีหลากหลาย 
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ภารกิจที่ 3.3 
การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการของอปท. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 1 

รับทราบปญหาของประชาชนเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา 
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1. โครงการ    รับทราบปญหาของประชาชนเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย  กรมสงเสริมปกครองสวนทองถ่ินมีนโยบายในการบูรณาการทํางานรวมกัน

ของทุกสวนท่ีเก่ียวของ ในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชนมีกระบวนจัดทํา ทบทวน ปรับปรุง
แผนพัฒนาองคปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน นําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติซ่ึงเปนกลไกท่ีสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน  

 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร จึงไดจัดทําโครงการออกประชาคมหมูบานเพ่ือรับทราบปญหา
ความตองการของประชาชนมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ป และนําไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปใน
ปถัดไป 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานและนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนพัฒนา 
3.2  เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางในการแกไขปญหา 
3.3  เพ่ือใหไดแผนงานโครงการท่ีเปนปญหาความตองการของประชาชน 
3.4 เพ่ือฝกใหประชาชนมีกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดเวทีประชาคมระดับหมูบานท้ัง 11 หมูบาน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1  เสนอขออนุมัติผูบริหาร 
6.2  ประสาน กับสวนราชการภายในพ้ืนท่ี 
6.3  จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงกําหนดการ ออกประชาคม 
6.4  ประเมินผล รายงานใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562-2564  
 

8. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
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9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

10 .ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1  มีขอมูลพ้ืนฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
10.2  ไดรับทราบปญหาและความตองการของประชาชน 
10.3 ประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน รวมคิด รวมทํา รวมวางแผน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 2 
มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนกรรมการตรวจรับงานจาง 

1. โครงการ/กิจกรรม  มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนกรรมการตรวจรับงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล 
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 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใน
ดานการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณของทุกป และสงเสริมภาคประชาชน ภาคประชาคมทองถ่ินใหมีสวนรวม
ในการรวมตรวจสอบการดําเนินการตามภารกิจท่ีดําเนินการในแตละป 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน โดยวิธีประชาคม  ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลโคก
เพชร                  ของภาคประชาชน 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคม ท้ัง 11 หมูบาน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เขตตําบลโคกเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1  สงเสริมใหประชาคมมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรูทําความเขาใจ

ระเบียบตาง ๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
6.2  สงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
6.3  สงเสริมสงเสริมใหภาคประชาชนเขามีเปนกรรมการ ตรวจรับงานจาง 

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด อบต. กองคลัง กองชาง กองการศึกษาฯ 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1  ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหาร                            

สวนตําบลโคกเพชร 
10.2  ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบ

การดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
 
 

กิจกรรมที่ 3 
มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏบิัติราชการ 

 
1. โครงการ/กิจกรรม   มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกรมสงเสริมปกครองสวนทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวา
สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
โคกเพชร เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา กิจกรรมตางๆของ
องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรตอไป 
 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร มีการขับเคลื่อนอยาง
เปนรูปธรรม ซ่ึงสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร  

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
3.2  เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
3.3  เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหาร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางาน/เจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลโคก
เพชร 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1  ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
6.2  จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
6.3  จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
6.4  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
6.5  จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโคก

เพชร  
6.6  ประชุมคณะกรรมการกําหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร

สวนตําบลโคกเพชร 
6.7  จัดทําแผนการดําเนินงาน 
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6.8  จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโคก
เพชร 

6.9  ติดตามประเมินผล 
6.10  จัดทําแบบสรุปผลการดําเนินโครงการฯ  
6.11  รายงานใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 -2564  

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรดีข้ึน 
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มิติที่  4 
การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ 
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ภารกิจที่ 4.1 
การจัดวางระบบควบคุมภายใน 

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
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กิจกรรมที่ 1 
การจัดทําควบคุมภายใน ประจําป 

 
1. โครงการ/กิจกรรม   การจัดทําควบคุมภายใน ประจําป  

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยท่ีสําคัญจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลโคกเพชรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากากร
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบท่ี
สําคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ  ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ 
และกฎหมายท่ีกําหนด   โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใหใชรวม เปนสวนหนึ่งของการ
บริหาร ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจน
กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร เปนไปอยางถูกตอง
และเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ สตง.วาดวยการกําหนดมารฐานควบคุมภายใน                  

พ.ศ. 2544  
3.2  เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางดานการบัญชี และดาน                

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
3.3  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมายกําหนด คําสั่ง มติ

คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
3.4  เพ่ือตรวจสอบการบริหารระบบควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ วาเพียงพอ และเหมาะสม 
3.5  เพ่ือเปนหลักประกันการใชความระมัดระวังทรัพยสินตางๆของทางราชการ 

4. เปาหมาย 
 พนักงานองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรทุกหนวยงาน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สวนราชการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1  จัดทําแผนปฏิบัติการควบคุมภายใน 
6.2  ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีตรวจสอบท่ี

ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอย ความจําเปนเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายใน และความสําคัญของเรื่องท่ีจะตรวจสอบ 
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6.3  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ท่ีทางราชการกําหนด 
เพ่ือใหม่ันใจวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

6.4  รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562-2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานตรวจสอบภายองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1  บุคลกรมีความรู ความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของ

งานมากข้ึน 
10.2  ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดลง 
10.3  ใชทรัพยสิน ของสํานัก/กอง/หนวยงานอยางประหยดัคุมคา 
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กิจกรรมที่ 2 
การติดตามและเมินผลการควบคมุภายใน 

 
1. โครงการ/กิจกรรม   การติดตามและเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดใหหนวยตรวจสอบติดตามประเมินผล การควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดู
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ  
 ดังนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติท่ีถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯกําหนด องคการบริหารสวนตําบลโคก
เพชร ไดจัดทํากิจกรรมการติดตามและเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 

3. วัตถุประสงค  
3.1  เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลโคก

เพชร 
3.2  เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโคก

เพชรทราบตามแบบท่ีระเบียบฯกําหนด 
3.3  เพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินตามกําหนด 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

5. เพ่ือท่ีดําเนินการ 
 สวนราชการทุกสวน 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร 
6.2  แตงตั้งคณะกรรมการและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 
6.3  ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนติดตามและเมินผลการควบคุมภายใน 
6.4  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน

องคประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลตามแบบ ปย.2 
6.5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือ

จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร 
พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับดูและ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564 
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8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1  บุคลกรมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
10.3 เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมที่ 3 
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน 

 
1. โครงการ/กิจกรรม  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน 
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2. หลักการและเหตุผล 
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงานไมวาจะเปนใน

ภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะใหปฏิบัติงานและกานจัดการของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงค   ใน
อดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตาม่ีกระทรงการคลังใหใชเปนเรื่องๆ
ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี  หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวน
ใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติการใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ี
ทางราชการกําหนด  

องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบ
การควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนด
กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป

อยางประหยัดและคุมคา 
3.2  เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอน ลดความเสี่ยงหรือความเสียหายดานการเงิน 
3.2  เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได 
3.3  เพ่ือหมีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไข ขอตกลง ระเบียบขอบังคับท่ีถูกตอง  

4. เปาหมาย 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน 

5. วิธีการดําเนินการการ 
5.1 แตงตั้งคณะกรรมาการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2540 
5.3 ประชุมคณะกรรมการทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง  
5.4 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะกรรมกาฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
5.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆใหผูบริหารทราบ 

 

6. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ทุกสิ้นปงบประมาณ  

7. หนวยงานรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
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8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคทีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
9.2 การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคา 
9.3 มีขอมูลและรายงานทางการเงินถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือได 
9.4 เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานท่ีดี 

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ 
10.1  มีการรายงานการประเมินผลใน ตามมาตรฐานขอ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
10.2  กิจกรรมควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
10.3  รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4  มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานประเมินการควบคุมภายในมากกวา

รอยละ 80  
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ภารกิจที่ 4.2 
สนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ                               
การบริหารราชการตามชองทางที่สามารถทําได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล 

การบริการงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การแตงตัง้ การโอน ยาย 
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1 .โครงการ/กิจกรรม   สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริการงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุ การแตงตั้ง การโอน ยาย  

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริการงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง
มักจะกําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆการวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงาน
ในองคกรหรือหนวยงานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ 
กํากับดูและบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมใน
เรื่อง การบรรจุ แตงตั้ง การโอนยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัดเพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรเปนไป
อยางโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการ ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวย

ความโปรงใสเปนธรรม 
3.2  เพ่ือเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแล งานบริหารบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง

โอนยาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบล พนักงานครู พนักงานจางท่ีมีการดําเนินการดานบริหารงานบุคคล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคกาบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1  แตงตั้งคณะกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน

บุคคล ในการบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย 
6.2  การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง ไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และเสียงตามสาย                           

ใหประชาชนทราบ 
6.3  ติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 -2564  

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
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9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด งานบริหารงานบุคคล 

10. ตัวชีว้ัด/ ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 

กําหนดเปนระดับความสําเร็จ แบงเปนเกณฑการใหคะแนน 
ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ ดูแลงานบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ แตงตั้ง 

การโอนยาย ขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร แนะมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนพรอมท้ัง
เปดเผยขอมูลและสามารถตรวจสอบได 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 
รายงานการใชจายเงินสะสมใหประชาชนทราบ 
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1. โครงการ/กิจกรรม   รายงานการใชจายเงินสะสมใหประชาชนทราบ  

2. หลักการและเหตุผล 
การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกแกประชาชนมากท่ีสุด ถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง 
ไมมีผลผิดพลาด บริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ดาน
การเงินการคลังเกิดความโปรงใส สามารถตรวจสอบได การรายงานผลท่ังภายในและภายนอกไมพบ
ขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลใหประชาชนทราบ 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
3.2  การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดเผยโอกาสใหประชาชนทราบ 
3.3  ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบ 
3.4  ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผย ตรวจสอบได  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในตําบลโคกเพชร 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะและงบอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน เบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง
ปจจุบัน โดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ภาย ใน 90 วันนับแตวันสิ้น
ปงบประมาณ  

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562-2564 

 

8. งบประมาณ ในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณ 
 10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของบประชาชนกับผูบริหาร 
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ภารกิจที่ 4.3 
สงเสริมขบวนการตรวจสอบของสภา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
อบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น 

 
1. โครงการ/กิจกรรม   อบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
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2 .หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข                 
และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากรประชาชนตองรูและยึด
เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินงานเปนไปอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจาก
เรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ประกาศ คําสั่ง  เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆท่ีมักมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเสมอ จึงสงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ิน โดยเฉพาะ
ผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ทําใหแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนา
ทองถ่ินลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
  จากปญหาดังกลาวจึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจ
ระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย 
3.2  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ

ทรัพยสินและหนี้ 
3.3  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ิน มีความรูความเขาใจ ใหดําเนินกิจการท่ีเปนการ

ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสวนรวมมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบ
กับรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3.4. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ิน มีความรูความเขาใจ แนวทางปฏิบัติสําหรับ
เจาหนาท่ีของรัฐเรื่องทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ 

4. เปาหมาย 
 ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร จํานวน 38 คน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1  จัดทําโครงการ 
6.2  ประชาสัมพันธ โครงการ กําหนดวันเวลา อบรม 
6.3  ดําเนินการตามโครงการ 
6.4  ติดตามและประเมินผล 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 – 2564  

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

10. ตัวชีว้ัด/ผลลพัธ 
10.1  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ไดเพ่ิมพูนความรูและความ

เขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547  
10.2  ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร มีความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชี

แสดงทรัพยสินและหนี้สิน 
10.3  ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโพน เมืองมีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน

กิจกรรมท่ีเปนการขัดผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 
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ภารกิจที่ 4.4 

เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
การประชาสัมพันธการตอตานการทุจริต 

 
1. โครงการ/กิจกรรม   การประชาสัมพันธการตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
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 ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุก
ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
การขับเคลื่อนตาง ๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองกันปราบปรามการทุจริต  ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวน
ในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
3.2  เพ่ือแสดเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ตําบลโคกเพชร 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดทํากิจกรรม 
6.2 ประชาสัมพันธ 
6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
6.4 บันทึกเรื่องราวรองเรียน 
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับรองเรียน 

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2561-2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด 

10. ตัวชีว้ัด/ผลลพัธ 
 10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงและแกไขโดยเร็ว 
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ภาคผนวก 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 2 ป  

(พ.ศ. 2562 – 2564) 
............................................................................................... 

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ  กําหนดมาตรการหรือแนว
ทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการ
สรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือ
สกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557  ได
กําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

สํานักงาน ป.ป.ช. ไดรวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง การเปนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตนแบบดานการปองกันการทุจริต กับองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ดานการปองกันการ
ทุจริต รุนท่ี 1 ป 2556 ระยะท่ี 2 เม่ือวันท่ี 26  กันยายน 2556 (ปฏิบัติหนาท่ีเปนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตนแบบดานการปองกันการทุจริต ระยะท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 และระยะท่ี 2 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการสนับสนุนดานวิชาการในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และสงเสริมใหมีการขยายผลและขยายเครือขายการปองกันการทุจริตไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงอ่ืน ๆ 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
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ประจําป ซ่ึงยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริต” 

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริตดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 2 ป (พ.ศ. 2562 – 2564) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปราม
การทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรตอไป องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร จึงประกาศใช
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 2 ป (พ.ศ. 2562 – 2564) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้  

 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

             ประกาศ  ณ  วันท่ี  31  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2561      
 
                            
 
 

                (นายสุรศักดิ์  สายแกว) 
       นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
เรื่อง   นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส 

........................................................... 

 ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่ วคราว) พ.ศ. 2557  
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3                   
(พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ขอท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิ
บาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุก
ระดับและตอบสนองความตองการพรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบ
ราชการนั้น  

 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร จึงไดกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสข้ึนเปน
มาตรฐานและยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไปภายในองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  

 นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

1. นโยบาย นโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับความโปรงใส ซ่ือสัตย สุจริตและตรวจสอบได 
แนวปฏิบัติ          1)  มีการกําหนดนโยบายดานความโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต ชัดเจน และ 

        ประกาศใหประชาชนทราบและแจงเวียนทุกสวนราชการทราบ 
        และถือปฏิบัติ 

    2)  มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ใหบริการ 
         ตอบสนองความตองการของประชาชนดวยความรวดเร็ว ถูกตอง  
                             เสมอภาพ โปรงใส และเปนธรรม 
    3)  มีการปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากร มีความรูความเขาใจ 
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         ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         มาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 

2.  นโยบาย  การเปดเผยขอมูลขาวสาร ตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร 
แนวปฏิบัติ         1)  มีชองทางประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต 
                           ของทางราชการอยางนอย 3  ชองทาง 
    2)  มีคณะทํางานการเปดเผยขอมูลขาวสารขององคกร 
    3)  มีการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทํามาตรฐานความโปรงใส 
    4)  มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทํามาตรฐานความโปรงใส 
    5)  มีการจัดซ้ือ จัดจาง ดวยความโปรงใสทุกข้ันตอนท้ังภาคเอกชน  
                           ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  

3. นโยบาย  การตรวจสอบการทํางานภายในองคกร 
แนวปฏิบัติ         1)  มีการวางระบบควบคุมภายในองคกร 
    2)  มีการวางระบบควบคุมภายในของแตละสวนราชการ 
    3)  มีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบียบ 
                          ท่ีกําหนด 

4. นโยบาย  ระบบการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป 
แนวปฏิบัติ         1)  มีการมอบหมายงานใหเจาหนาท่ีในการรับผิดชอบเรื่องราว 
         รองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป 
    2)  มีการรายงานการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป 
    3)  มีคูมือการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป 
    4)  มีชองทางการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป 
                           มากกวา 2 ชองทาง 

5. นโยบาย  มีกําหนดมาตรฐานการใหบริการและการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ 
           ของแตละสวนราชการ 

                     แนวปฏิบัติ        1)  มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ 
อยางชัดเจน 

  2)  มีการลดกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการประชาชน 
  3)  มีการจัดทําคูมือมาตรฐานการใหบริการประชาชน และ 
                          ประกาศใหประชาชนทราบ 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

             ประกาศ  ณ  วันท่ี  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561       
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                (นายสุรศักดิ์  สายแกว) 
        นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
เรื่อง   นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส 

........................................................... 
 ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่ วคราว) พ.ศ. 2557  
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3                     
(พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาล ขอท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมี              
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของ
รัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการพรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใน
ระบบราชการนั้น  
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  จึงไดกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือเปน
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ 
ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงม่ังท่ีจะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงาน
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึงกําหนดแนวทางให
สวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  ถือปฏิบัติและการดําเนินการ  ดังนี้ 

      1.  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชน 
ดวยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 
                2.  ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด  มีความรูความเขาใจ  ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 
 3.  ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกข้ันตอนและเปด
โอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 



- 100 - 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 2 ป (พ.ศ.2562 – 2564)    องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรหนา 100 

 

 4.  ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผานศูนย
ดํารงธรรมองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  
 5.  กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผูท่ีทุจริตอยางจริงจัง 

                    จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

                                    ประกาศ  ณ  วันท่ี  31  เดอืน มกราคม  พ.ศ. 2560       

                             
                (นายสุรศักดิ์  สายแกว) 
       นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 ท่ี           /๒๕๖1 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 2 ป (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) 
............................................... 

  ดวยจังหวัดศรีสะเกษ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโปรงใสหัวใจคุณธรรม บริหารงานดวยความโปรงใส มี
ความเขมแข็งในการบริหารราชการ ซ่ึงจะสงผลใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน ยกระดับมาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตขององคกรตนเอง และตระหนักถึงความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่น มีโครงการและกิจกรรม สามารถใชเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางชัดเจน องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร จึง
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 2 ป (พ.ศ.๒๕๖2 -๒๕๖๔)  ประกอบดวยบุคคล 
ดังนี้  
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๑. นายสุรศักดิ์  สายแกว นายก อบต.    ประธานกรรมการ 
๒. นายวีรศักดิ์  พัฒนาอนุสรณ รองนายก อบต. รองประธาน 
๓. นายฉลิน  ใจเพ็ง รองนายก อบต. รองประธาน 
๔. นายสรวย ใจโปร เลขานุการนายก อบต.  รองประธาน 
๕. นายวีระพล  จงราช ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ 
๖. นายเฉลียว  กอนฝาย ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ 
๗. นางชุติกาญจน  ชาวยศ ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ 
๘. นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ/เลขานุการ                                           
9. นายชัยวัฒน   ศิลาโชต ิ นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 

           ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีจัดทําแผนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ตั้งใจปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความวิริยะอุตสาหะ     เพ่ือประโยชนของประชาชนและประโยชนของทางราชการ  คํานึงถึงความ
โปรงใสหัวใจคุณธรรม เปนสําคัญ  หากมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบทันที  

           ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  16  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖1 เปนตนไป 

               สั่ง ณ วันท่ี  16  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖1 

               
                                                               ( นายสุรศักดิ์  สายแกว ) 
           นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  
 
 
 


