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ค าน า 

   การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสูง เป็นแผนที่ได้รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามที่มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ซ่ึงมีเนื้อหาและสาระส าคัญที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.  2560 – 2564) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้  
  มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส 
สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ผ่าน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 
               
                          องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
                  พฤษภาคม 2560 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

             หน้า 
ส่วนที่ 1 บทน า            
          การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร       1 
      หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)    2 
   วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน         3 
    เปูาหมาย            4 
   ประโยชน์ของการจัดท าแผน         4 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต          5 
   โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ 4 ปี  
          (พ.ศ. 2561 – 2564) แยกตาม 4 มิติ 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ     14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 
1. การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ  
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล  
หรือหน่วยงานที่อาจเก่ียวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่ มีอยู่  
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

  การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่  การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์  ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้ น มีประสิทธิภาพมากขึ้น  แต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
  1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่เกิดจาก 
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
  4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่ เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม  
  5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
  6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่ เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ  
  7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  

  สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังน้ี  
  1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ  
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ บังคับใช้ 
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก  
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต  
  2) ส่ิงจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน  ใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ าารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ  
ทุจริตมากยิ่งขึ้น  
  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริ ตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้ น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ  
บุคคลเหล่านี้  
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  4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซ้ือ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่  
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของ
ภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ  
  5) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่  
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  
  6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น  
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป  น้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต้ังมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  
  7) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็น  
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด  เห็น
ว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า  การ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  

2. หลักการและเหตุผล  
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหา  
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน  
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก  
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน  
ของทางราชการอยู่เสมอ ซ่ึงได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระ บบการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่  35 - 38 คะแนน 
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่ อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
   แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน 
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ . 2546 กา รจั ดต้ั งอง ค์กรตา ม 
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๕ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่
ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส า คัญของ
สังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซ่ึงเป็นสังคมที่ ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์
แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความ
สบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซ่ึงนับ 
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ได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทย
ไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้
การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา  ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง  
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อ ยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ 
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ  
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ 
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี  พฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ มิชอบ โดยได้ก าหนด ยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)   
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น  รูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ  ที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร  จัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า  แผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี  ประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
  1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น  
  2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้ารา ชการฝุายการเมือง 
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  ตัวอย่างแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริต ๖  
  3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี 
(Good Governance)  
  4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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4. เป้าหมาย  
  1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง  
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่  
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตา มมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  
ของข้าราชการ  
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ  
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่ มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
  1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง  
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซ่ึงการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ  
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
  3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่  
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่ มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต   
  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต  
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน  
การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น  
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ส่วนท่ี 2 
                                            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม /
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรท้ัง
ข้าราชการ
การเมืองฝุาย
บริการ 
ข้าราชการ
การเมืองฝุาย
สมาชิกสภา
ท้องถ่ินและฝุาย
ประจ าของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

1.1.1 (1) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม  
1.1.1 (2) โครงการสมุด
ความดีพนักงานจ้าง 
1.1.1 (3) โครงการส่งเสริม
คุณธรรม/จริยธรรมในการ
ปูองกันการทุจริต 
1.1.1 (4) โครงการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
1.1.2 (1) มาตรการ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ อบต.
โคกสูง 
1.1.2 (2) มาตรการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต 
1.1.3 (1) กิจกรรมให้
ความรู้เร่ืองผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับพนักงานส่วน
ต าบล/พนักงานจ้าง 
1.1.3 (2) มาตรการจัดท า
คู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- 
 
- 
 
- 
 
 

300,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 

300,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 

300,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 

300,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถ่ิน 

1.2.1 –ไม่มี 
1.2.2 (1) โครงการปลูก
ต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนท่ี
ต าบลโคกสูง 
1.2.2 (2) โครงการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานท่ีเพ่ือบริการ
ประชาชนประจ าปี
งบประมาณ 2561 
1.2.2 (3) โครงการรณรงค์
สร้างจิตส านึกให้กับ
ประชาชนในการก าจัดขยะ 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

10,000 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

10,000 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

10,000 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

10,000 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม /
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  1.2.3 (1) โครงการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2.3 (2) โครงการส่งเสริม
การบ ารุงดินแบบเกษตร
อินทรีย์ 

50,000 
 
 

30,000 

50,000 
 
 

30,000 

50,000 
 
 

30,000 

50,000 
 
 

30,000 

 
 
 
 

  1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 (1) โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก/
เยาวชนต าบลโคกสูง 
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
1.3.1 (2) โครงการค่ายเยา
ชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 
1.3.2 (1) โครงการเดียวกับ
ข้อ 1.3.1 (1) 
1.3.3 (1) โครงการเดียวกับ
ข้อ 1.3.1 (1) 
1.3.3 (2) โครงการ
คุณธรรมสานสายใย
ครอบครัว 

50,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

50,000 

50,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 

 

50,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติท่ี 1 รวม 3 มาตรการ 1 กิจกรรม 
12 โครงการ 

520,000 520,000 520,000 520,000  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม /
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการ เพ่ื อ
ป้อง กั นกา ร
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร 

2.1.1 (1) กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

- - - -  

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการการ
สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ) 
2.2.1 (2) มาตรการออก
ค าส่ังมอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล/
หัวหน้าส่วนราชกร 
2.2.1 (3) กิจกรรมสร้าง
ความโปร่งใสในการ
พิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 (1) กิจกรรมควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
2.2.2 (2) กิจกรรมการ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ 
2.2.2 (3) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

2.2.3 (1) โครงการจ้าง
ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
2.2.3 (2) กิจกรรมการใช้
บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
2.2.3 (3) มาตรการ
ยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน 

20,000 
 

- 
 

- 
 

20,000 
 

- 
 

- 

20,000 
 

- 
 

- 

20,000 
 

- 
 

- 
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 มิติ  
ภารกิจตามมิติ 

 
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม /
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และ ใช้อ า นาจ
หน้าท่ี ให้เป็นไป
ตาม ห ลักกา ร
บริหาร กิจ กา ร
บ้านเมืองท่ีดี 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.1 (2) โครงการลด
ข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (1) มาตรการการ
มอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต 
ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (2) มาตรการมอบ
อ านาจของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
2.3.2 (3) มาตรการมอบ
อ านาจเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 
2.3.2 (4) มาตรการการ
ออกค าส่ังมอบหมายของ
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล/หัวหน้าส่วน
ราชการ  

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ 

2.4.1 (1) กิจกรรมการ
มอบประกาศเกียรติคุณแก่
สตรีดีเด่น 
2.4.2 -ไม่มี 
2.4.3 (1) โครงการคนดีศรี
โคกสูง 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

2.5 มาตรการ
จัดการ ในกรณี
ได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
2.5.1 (2) กิจกรรมการ
จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของ อบต.โคกสูง 
2.5.2 (1) กิจกรรมให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ี
ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการของ อบต.โคกสูง 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  2.5.2 (2) มาตรการให้
ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 
2.5.3 (1) มาตรการแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ือง
ร้องเรียน 
2.5.3 (2) มาตรการ
ด าเนินการเก่ียวกับเร่ือง
ร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ี
ของอบต.โคกสูงทุจริต/
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติท่ี 2 รวม 11 มาตรการ 9 กิจกรรม 
4 โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางท่ีเป็น
การอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ
หน้าท่ีของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้
ทุกข้ันตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต. ให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
3.1.2 (1) มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี
ส าคัญและหลากหลาย 
3.1.2 (2) กิจกรรมการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของ อบต. และ
การรับเร่ืองร้องเรียน
เก่ียวกับการเงินการคลัง 
3.1.3 (1) มาตรการจัดให้มี
ช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ อบต. 
3.1.3 (2) โครงการส่ือ
ประชาสัมพันธ์ 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น
การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน 
3.2.1 (2) มาตรการ
ด าเนินงานศูนย์รับเร่ืองราว
ร้องทุกข์ อบต.โคกสูง 
3.2.2 (1) โครงการ
เคล่ือนท่ี อบต. พบ
ประชาชน 
3.2.3 (1) กิจกรรมรายงาน
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 

20,000 
 
- 
 
 

40,000 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
- 
 
 

40,000 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
- 
 
 

40,000 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
- 
 
 

40,000 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิ จ ก า ร ข อ ง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา อบต. 
3.3.1 (2) มาตรการ
ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 
3.3.2 (1) มาตรการแต่งต้ัง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

3.3.3 (1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ อบต. โคกสูง 
3.3.3 (2) มาตรการ
ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีของ อบต.  
โคกสูง 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 

 
 
 
 

มิติท่ี 3 รวม 8 มาตรการ  3 กิจกรรม 
 3 โครงการ 

60,000 60,000 60,000 60,000  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริม 
สร้างและปรับ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
4.1.1 (2) โครงการจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน อบต.โคกสูง 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 การ
สนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางท่ี
สามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.1 (1) มาตรการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง 
การโอน ย้าย 
4.2.2 (1) กิจกรรมรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้ทราบ 
4.2.2 (2) กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ การ
จ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของ อบต.โคกสูง 
4.2.3 (1) กิจกรรมการ
จัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถ่ิน 

4.3.1 (1) โครงการอบรม
ให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
4.3.1 (2) กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถ่ิน 
4.3.1 (3) โครงการเดียวกับ 
ข้อ 1.1.1 (1) 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถ่ินให้มี
บทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร 
4.3.2 (2) กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- 
 
 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการเฝูา
ระวังการเฝูาระวังการ
คอร์รัปช่ันโดยภาค
ประชาชน 
4.4.1 (2) กิจกรรมการติด
ปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 
4.4.2 (1) มาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการปูองกันการทุจริต  

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติท่ี 4 รวม 4 มาตรการ  8 กิจกรรม 
- โครงการ 

- - - -  

 
 
 
 
 
*หมายเหตุ  มาตรการ/ กิจกรรม/ โครงการ  ที่ท า เครื่ องหมาย ตรงช่ องหมายเห ตุจะได้น า เข้า สู่
กระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนท่ี 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤติของโลกที่มา
กับกระแสโลกาภิวัฒน์ มีรากฐานส าคัญจาการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็ นคนดี ซ่ึงมีความเก่ียวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซ่ึงได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซ่ือสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเก่ียวกับ
กรให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
    คณะรัฐมนตรีในการประชุม เม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลั กการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม
ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง มีคุณธรรมจริ ยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
  3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
  3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
4. เปูาหมาย 
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ 
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  6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
  6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
  6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณ 
  ไม่ใช่งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
  10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการ
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละ 
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 ล าดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 
  การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลั บมาเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงทีใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงาน
ด้วยความส าเร็จ ความซ่ือสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมิน
ทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซ่ึงจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมี
ผู้ร่วมงานอ่ืนมาอ่ืนแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน  ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ซ่ึงกันและกันในองค์กร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงเห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงได้จัดท าสมุดความ
ดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล 
การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซ่ึงเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างวินัย 
ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 
4. เปูาหมาย  
  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
5. ระยะเวลา 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
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6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุกวัน
และส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันสิ้นเดือน 
  6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างประจ าปี 
 
7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานจ้างส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมาย 
  10.2 มีการติดตามผลงานท าให้ทราบผลการท างานเม่ือเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
  10.3 พนักงานจ้างท างานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตาม
ก าหนด 

  ล าดับท่ี 3 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้  ขึ้นอยู่ กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เม่ือได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้วย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ า เป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ  ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์
การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง ห น้าที่และบทบาทแห่งตนเอง 
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ ดี มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต้ังใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อ
เพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กร
หรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการปูองกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการ
ทุจริต เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจาการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข 
รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อ
ตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มารับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป  
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3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  3.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
  3.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร  ต่อการท างาน ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
  3.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 
ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4. กลุ่มเปูาหมาย 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  เข้าวัดท าบุญทุกวันพระ 
7. วิธีการด าเนินการ 
  7.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัดที่จะไปท าบุญ 
  7.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
  7.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
  7.4 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความเหมาะสม 
  7.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
  7.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาน 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
  10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
  10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซ่ือสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ ดี 

  ล าดับท่ี 4 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล   
                     ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล    
        แนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด ารัสแก่ชาวปวงชนชาวไทยนับต้ังแต่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา นับเป็นปรัชญาและ
กระบวนการที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ได้ในทั้งระดับบุคคล ครัวเรือน กลุ่มองค์กร จนถึงระดับหน่วยงานทั้ง 
 



 
-18- 

ภาครัฐและเอกชน ท าให้สามารถด ารงสถานะอยู่ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภา ยนอก
ประเทศ ตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ที่เป็นพลวัตทุกวินาทีโดยยึดหลักการส าคัญ 5 ประการ คือ 1.ด้านจิตใจท า
ตนให้เป็นที่พ่ึงตนมีจิตส านึกที่ดี สร้างสรรค์ตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอมเห็นแก่
ประโยชน์รวมเป็นที่ต้ังมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 2.ด้านสังคมแต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเก้ือกูลกันเชื่อมโยงกัน
เป็นระบบเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งเป็นอิสระ 3.ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรู้จักให้ใช้และจัดการอย่างฉลาด
พร้อมทั้งหาทางเพ่ิมมูลค่า โดยให้ยึดอยู่บนหลักการของความยั่งยืน    4.ด้านเทคโนโลยีจากสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ๆ มีทั้งดีและไม่ดีเราต้องแยกแยะบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ชาวบ้าน และเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องตรงกับความต้องการ ความประหยัด และสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา 
และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง 5.ด้านเศรษฐกิจแต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่การ เพ่ิมรายได้ และ
ไม่มีการมุ่งที่การลดรายจ่าย  ในเวลาเช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อน เป็นส าคัญและ
ยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เป็นองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหาร
จัดการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 มาตรา 67 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ต้องมีการเรียนรู้และหาแนวทางในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ปัจจุบันนี้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงได้จัดต้ังกลุ่ ม
เศรษฐกิจพอเพียงในต าบล ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือให้
ประชาชนสามารถด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียงพ่ึงตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันจากผลการกระต่างๆ จากการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลกาภิวัตน์ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ศึกษาแนวทางในการบริหาร
จัดการจากหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือน ามาศึกษาและประยุกต์และปรับใช้ในพ้ืนที่เพ่ือให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  อยู่ดีกินดี  มีความสุข    องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ได้ตระหนักถึงผลกระทบและปัญหา
ดังกล่าว จึงได้โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานให้กับ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และคณะกรรมการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง    
เพ่ือน าความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวัน และขยายต่อยอดช่วยเหลือป ระชาชน
ให้สามารถพ่ึงตนเองได้มีความ "พออยู่พอกิน" และมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่ กับเทคโนโลยีและ
ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนไม่หวั่นไหวไปกับกระแสนิยม ร่วมกันสร้างสังคม
ให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นทั้งของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติต่อไป 
3. วัตถุประสงค์  
        3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเพ่ิมพูนความรู้  พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ มีความเข้าใจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืนต่อไป  
        3.2 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้  ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ และทัศนคติที่ ดี น าความรู้
ประสบการณ์จากการอบรมและศึกษาดูงานไปพัฒนาตนเองและถ่ายทอดให้กับกลุ่มที่รับผิดชอบต่อไป  
        3.3 เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน และมีใจสงบ มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ          
ไม่ฟูุง เฟูอ  ทะเยอทะยาน ด าเนินชี วิตอย่าง มีเห ตุผล  ซ่ือสัตย์  สุจ ริต ไม่ต้องคิดเรื่ องทุ จริตคอร์ รัปชั่ น  
4. เปูาหมาย 
       4.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ  
               - คณะผู้บริหาร                                                             
                   - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล                         
                   - พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง    
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        4.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ  
                   - ผู้เข้ารับการอบรมเกิดวิสัยทัศน์แนวทางในการพัฒนางานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้จริง  และน าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มของตนในพ้ืนที่ต่อไป 
                   - ผู้เข้ารับการอบรม และประชาชนมีพออยู่พอกิน" และมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึด
อยู่กับเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์มีภูมิคุ้มกันที่ ดีในตน  ไม่หวั่นไหวไปกับกระแส
นิยม ร่วมกันสร้างสังคมให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นทั้งของครอบครัวชุมชนและ
ประเทศชาติ 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
        4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - 25๖๔                                                           
6. วิธีด าเนินการ 
         6.1 การเตรียมการ 
              - ประชุมชี้แจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ 
                   - ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ และข้อตกลงร่วมกัน 
                     - ขออนุมัติจัดท าโครงการอบรม  ติดต่อประสานงานวิทยากร สถานที่พัก และสถานที่ศึกษาดูงาน  
                   - เตรียมกิจกรรม สถานที่ วัสดุอุปกรณ์  
                   - จัดอบรมโดยวิทยากรผู้มีความรู้ 
                   - เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
                   - ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการโครงการให้ผู้บริหารทราบ     
7. สถานที่ด าเนินการ        
         ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ ฯ และศูนย์สาธิตต่างๆ   
8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ   
         ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง     
9. งบประมาณ 
        ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
9. วิธีการประเมินผล 
        ประเมินผลท้ังก่อนและหลังการฝึกอบรม เพ่ือวัดผลการด าเนินการให้ความรู้  ศึกษาดูงานและการ
ด าเนินการอบรม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินโครงการในครั้งต่อไป 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        10.1 ผลผลิต : บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ 
พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน มีความรู้  มีความเข้าใจสามารถด ารง
ตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        10.2 ผลลัพธ์ : บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ที่ เข้ารับการอบรมร้อยละ 80  มีความรู้     
ความเข้าใจสามารถน าองค์ความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง  เพ่ือ
เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง  และประชาชนมีพออยู่พอกิน" และมีความอิสระที่
จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ มีภูมิคุ้มกันที่ ดีในตน ไม่
หวั่นไหวไปกับกระแสนิยม ร่วมกันสร้างสังคมให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นทั้งของ
ครอบครัวชุมชนและประเทศชาติ      
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  1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสูง พ.ศ.2561 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซ่ึงมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่ อง 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2558 ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดม่ันในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 
ประกาศ ได้แก่ ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกที่ ดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ การยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การยืนหยัดท าในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และการยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่ มิชอบ โดย
อาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตาม
นัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สูง ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสูงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสูงขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล 
  3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
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  3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เปูาหมาย 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและ
ประสิทธิภาพ 
  6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

   ล าดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่ง
สู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้ านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้ การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ขา้งต้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงจึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการทุจริตขึ้น 
เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 
2560) ไปสูก่ารปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ขา้ราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
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  3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธ รรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ขา้ราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  ขอ้มูลองค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้ เก่ียวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การปลูกจิตส านึก 
  2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
  จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
 
  1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ ตัวหรือไม่รู้ ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้ เป็น
การกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช้รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ  ทั้งนี้หมายรวมถึงความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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ภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้ เรื่องการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที ่ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  จึงได้จัด
กิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้พนักงานทุก
คนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน  เพ่ือไม่ให้
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเก่ียวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่ งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ขา้ราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงมีจิตส านึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย์  สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสูก่ารเป็นขา้ราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
4. เปูาหมาย 
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีการด าเนินการ 
  จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
  ตัวชี้วัด 
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ผลลัพธ ์
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

   ล าดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. หลักการและเหตุผล 
  รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้ เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้ างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
  ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่ เก่ียวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซ่ึงสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเก่ียวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  
  เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้ างต้น 
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่ มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้ เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนใน
การร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้
เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ให้บุคลากร
ผูป้ฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
  3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  6.2 จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
  6.4 จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  6.5 แจกจ่ายให้บุคลากร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
    มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
  1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
  1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
    - ไม่มี 
 
  1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพ้ืนที่ต าบลโคกสูง  
2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภู มิอากาศ (Climate Change) 
ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น  หรือที่ เรียกว่า  สภาวะโลกร้อน ซ่ึงส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห่งแล้ง มีไฟไหม้ ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะ
ตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซ่ึงเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซ
ออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น  ๆ 
ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จึงได้
จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ต าบลโคกสูง ” เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราช
สักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จึงได้จัดท าโครงการนี้
ขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สูง เพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็ น
สาธารณะร่วมกัน 
  3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในต าบลโคกสูง 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในชีวิตประจ าวัน  เกิดความสมดุลเพ่ิม
มูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก่ประชาชน 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน 300 ต้น 
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5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลโคกสูง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินงาน 
  6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ  องค์กรภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา  กลุ่มพลังมวลชน  และ
ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
  6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่
เพ่ือปลูกต้นไม้ 
  6.3 จัดซ้ือกล้าไม้ พันธุไ์ม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
  6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน  และ
ประชาชนในท้องถิ่น 
  6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปlงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ท าให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  10.2 ท าให้เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
  10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่น
ในชุมชน  

  ล าดับท่ี 2 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพ่ือบริการประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
๒. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารที่ดีและมีคุณภาพต้องอาศัยเทคนิค  กลยุทธ์  ทักษะที่จะท าให้ชนะใจผู้รับบริการซ่ึงสามารถ
ท าได้ทั้งก่อนการติดต่อ  ระหว่างการติดต่อ  และหลังการติดต่อราชการโดยได้รับการบริการจากตัวบุคลากรทุก
ระดับในองค์กรนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็วและอ านวยความสะดวกในการให้บริการเพ่ือ
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี  พ.ศ. 2546 หมวดที่ 5 และเพ่ือให้การ
ปรับปรุงการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงง  สอดคล้องกับมาตรา 52 การอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน  และเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นความต้องการของ
ประชาชน  ซ่ึงประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการให้บริการและการอ านวยความสะดวก
ไม่เลือกปฏิบัติ  เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอย่างแท้จริง  เกิดความพึงพอใจสูงสุดของประชาชนผู้รับบริการ
และบุคลากรผู้ให้บริการ  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงจึงได้จัดท าโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  เพ่ือ
บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงขึ้น  เพ่ือให้การบริหารงานและการบริการประชาชนเป็นไป
ด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการ 
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๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ืออ านวยความสะดวกและให้บริการจัดเก็บนอกสถานที่ 
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างยุติธรรม  เสมอภาคและโปร่งใส 
๓.๓ เพ่ือสร้างทักษะ  กลยุทธ์  เทคนิคซ่ึงน าไปสู่การชนะใจประชาชนผู้รับบริการ 
๓.๔ เพ่ือให้การบริการราชการเกิดประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์คุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครั ฐและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการอย่าแท้จริง 

๔. เปูาหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  ผู้ติดต่อราชการ  และผู้รับบริการได้รับบริการ  การ
อ านวยความสะดวกอย่างแท้จริง  ไม่เลือกปฏิบัติ  เกิดประโยชน์สูงสุด  สร้างความพึงพอใจกับประชาชน
ผู้รับบริการและบุคลากรผู้ให้บริการ 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อผู้บริการ 
 ๕.๒  แต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการให้บริการประชาชน  ในห้วงระยะเวลาต่างๆ และ 

      ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
๕.๓  จัดเตรียมแบบฟอร์ม และเอกสารที่เก่ียวข้อง ตัวอย่างค าร้องต่างๆ ไว้บริการแก่ผู้มารับบริการ 
๕.๔  ด าเนินตามโครงการจัดเก็บนอกสถานที่เพ่ือบริการประชาชน 
๕.๕  ประเมินผลโดยให้แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่  14 - 23 กุมภาพันธ์ ๒๕61 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ รัฐสามารถก าหนดนโยบาย และเปูาหมายการด าเนินการที่ชัดเจน  มีกลไกที่จะพัฒนาองค์กร  
ของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ 
 ๙.๒ องค์กรและบุคลากรมีแนวทางการปฏิบัติราชการเป็นมาตรฐานที่ชัดเจน มีความโปร่งใส ไม่ 
เลือกปฏิบัติและสามารถวัดผลประโยชน์ได้ 

๙.๓ ผู้รับบริการได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา 
๙.๔ ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการให้บริการน าไปสู่การบริหารจัดการที่ดี 
๙.๕ เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงภารกิจต่อภาครับและประชาชนผู้รับบริการ 

  ล าดับท่ี 3 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการก าจัดขยะ  
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔
โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดท าแผนแม่บทระยะสั้น
ระยะเวลา ๑ ปี ตามหลักการ ๓Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ จุดประสงค์คือการลดปริมาณ
การเกิดขยะในประเทศลงร้อยละ ๕  
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 เพ่ีอให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดท า
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”โดยท างานสอดประสานการ
กันทุกส่วนราชการทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ได้จัดต้ังคณะท างานในระดับต าบลเพ่ือขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์
จังหวัดบุรีรัมย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม " อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดยเน้นด้านการลดปริมาณขยะและ
บริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบเพ่ือลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในต าบลโคกสูง 
 ซ่ึงในขั้นแรกนี้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงจะเน้นรณรงค์และปลูกจิตส านึกด้านการรักษาความ
สะอาด การลดขยะในครัวเรือนของตนเอง ในชุมชนหมู่บ้านของตนเอง และการแปรสภาพขยะเพ่ือน ากลับมาใช้
ใหม่ โดยการท าปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยพืชสด หากได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ประชาชน ผู้น าหมู่บ้านให้ความส าคัญให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ก็สามารถต่อยอดโครงการต่างๆที่เก่ียวข้องต่อไปได้ เช่น โครงการธนาคารขยะชุมชน 
โครงการผลิตปุ๋ยหมักชุมชน เป็นต้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.๑ เพ่ือให้ประชาชนทุกหมู่บ้านในต าบลโคกสูงตระหนักถึงปัญหาด้านขยะและความสะอาดของชุมชน 

3.๒ เพ่ือให้ประชาชนทุกหมู่บ้านในต าบลโคกสูงร่วมมือกันลดปริมาณขยะภายในครัวเรือนของตัวเอง 
 3.๓ เพ่ือให้พ้ืนที่ของต าบลโคกสูงมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปราศจากขยะและมลพิษต่างๆ 
3.๔ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลโคกสูงมีจิตส านึกรักความสะอาดและปฏิบัติเป็นนิสัย 

4. เปูาหมาย 
 4.๑ ทั้ง ๘ หมู่บ้าน.ในต าบลโคกสูง 
 4.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสูง โรงเรียน วัด ในพ้ืนที่ต าบลโคกสูง 
5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 5.๑ ประชุม/อบรม ผู้น าชุมชน ตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน เพ่ือให้ช่วยกันคัดแยกขยะในครัวเรือนของ
ตนเองก่อน แล้วน ามารวมกันในจุดรวบรวมทุกหมู่บ้าน โดยมีคณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน”จังหวัดสะอาด” ในระดับหมู่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 5.๒ จัดท าฐานข้อมูลปริมาณขยะของแต่ละหมู่บ้านเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์พ้ืนฐาน และบันทึกข้อมูล 
 5.๓ จัดหาภาชนะที่ใช้คัดแยกขยะเพ่ือจูงใจในการด าเนินงาน 
 5.๔ ติดตามการด าเนินงาน ประเมินผล และรายงานให้อ าเภอทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
6. สถานที่ด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง และ ๘ หมู่บ้านในต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสูง วัด 
โรงเรียน ในพ้ืนที่ชุมชน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
8. งบประมาณ 
  10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑  ทุกหมู่บ้านในต าบลโคกสูง รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสูง วัด โรงเรียน ลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัดสะอาด” 
  ๑๐.๒  ปริมาณขยะในพ้ืนที่ลดลงร้อยละ ๕ ในการด าเนินงานปีแรก 
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 ๑๐.๓  หากได้รับความร่วมมือจากทุกหมู่บ้านเป็นอย่างดี อาจคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบเพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพ่ือจัดต้ังเป็นธนาคารขยะในต าบลโคกสูงในปีถัดไป 
  ๑๐.๔  มีการบูรณาการและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกันกับภาคส่วนอ่ืนๆทั้งในและพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและความสามัคคีของคนในชุมชน/หมู่บ้าน 
 
  1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ล าดับท่ี 1 
1.ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2.หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

       โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้ง
ได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผล
การด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก    ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่  พอกิน” และ
ขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต”ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไรให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้นโ ดยเฉพาะประชาชนใน
ชนบทท่ีอยู่หางไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็น
ขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้  และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่
เหมาะสมนอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสรางกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความ
ต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมี ส่วนรวมของเกษตรกร 
     กองสวัสดิการสังคม จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรูการสรางอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์เผยแพรให้กับผู้ มี
รายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลโคกสูง 
    3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในต าบลโคกสูง 
    3.3 สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
    3.4 สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ 
    3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

      ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลxxx 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีการด าเนินการ 

      6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ 
      6.2 จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ 
      6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
     6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

      4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ 
      50,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
      กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
      10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวดับการเพาะเห็ด 
      10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการแปรรูปเห็ด 
      10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
      10.4 มีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
      10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ล าดับท่ี 2 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการบ ารุงดินแบบเกษตรอินทรีย์ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร  ได้แก่  ท านา  
ปลูกอ้อย  ปลูกพืชผัก  การเพ่ิมผลผลิตพืชนั้นเกษตรกรมักนิยมใช้ปุ๋ยเคมี  แต่การใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวจะท า
ให้คุณภาพของดินเสียไป  การปรับปรุงคุณภาพดินเพ่ือให้เหมาะสมแก่การปลูกพืชจึงมีความจ าเป็นที่ เกษตรกร
ควรมีความรู้  เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงสภาพดินของตนเอง  เช่น  การปลูกหญ้าแฝก  การใช้ปุ๋ยพืชสด  
การใช้ปุ๋ยหมัก  การปลูกพืชโดยไม่มีการเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ย่อมส่งผลให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไป
อย่างรวมรวมเร็ว  ท าให้ดินแข็งไม่ร่วนซุย  ประสิทธิภาพในการดูดซับน้ าและแร่ธาตุอาหารลดลง  ส่งผลให้การ
ปลูกพืชได้ผลผลิตต่ า การเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน  ท าได้โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  ซ่ึงมีหลายชนิดด้วยกัน เช่น การ
ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เป็นต้น แต่มีข้อจ ากัดคือ  ต้องใช้ในปริมาณมากต่อไร่  จึงมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ  และไม่สะดวกต่อการขนย้าย ดังนั้นวิธีการเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดินอีกวิธีหนึ่งที่มีวิธีการปฏิบัติง่ายก็คือ  
การใช้ปุ๋ยพืชสด 
 ปุ๋ยพืชสดคือปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการไถกลบ ต้น ใบ และส่วนต่าง ๆ ของพืช โดยเฉพาะตระกูล
ถั่ว  ในระยะช่วงออกดอก  ซ่ึงเป็นช่วงที่ มีธาตุอาหารสูงสุด  แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อยผุพัง  ย่อยสลาย
กลายเป็นธาตุอาหารลงสู่ดิน และปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชที่ปลูกตามมา พืชที่ใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด  ได้แก่  
โสนอินเดีย  โสนอัฟริกัน  ปอเทือง  อัญชัญ ไมยราบไร้หนาม พืชตระกูลถั่วต่าง ๆ เป็นต้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้เกษตรกรหันมาให้ความสนใจปรับปรุงคุณภาพดินอย่างยั่งยืน  รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนการผลิต บ ารุงรักษ า
ดินให้มีคุณภาพดี  องค์การบริหารส่วนต าโคกสูงจึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น  

๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนเห็นความส าคัญและน าไปปรับปรุงคุณภาพดินของตนเองให้ดีขึ้น               
 ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดิน  เพ่ิมธาตุไนโตรเจนซ่ึงเป็นธาตุอาหารหลักให้แก่พืช 
 ๓.๓ กรดที่เกิดจากการผุพังของพืชสด  ช่วยละลายธาตุอาหารในดินให้แก่พืชได้มากยิ่งขึ้น 
 ๓.๔ บ ารุงและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 ๓.๕ รักษาความชุ่มชื้นในดินและให้ดินอุ้มน้ าได้ดีขึ้น 
 ๓.๖ ท าให้ดินร่วนซุย และสะดวกในการเตรียมดินและไถพรวน 
   ๓.๗ ช่วยในการปราบวัชพืชบางชนิดลงได้บางส่วน 
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 ๓.๘ ลดอัตราการสูญเสียดินอันเกิดจากการชะล้าง 

๓.๙ เพ่ิมผลผลิตของพืชให้สูงขึ้น 

๔. เป้าหมาย 
        เกษตรกรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  จ านวน    ๕๐  คน 

๕.  วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ จัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือเสนออนุมัติโครงการ   

๕.๒ ประสานงานวิทยากรและประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 
๕.๓ ด าเนินการจัดอบรม           
๕.๔ ติดตามประเมินผลของโครงการเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 
๕.๕ สรุปและรายงานผลโครงการ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
๗.  สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง   
๘.  งบประมาณ   
          30,000 บาท 
๙.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 งานส่งเสริมการเกษตร ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  
๑๐.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ ประชาชนเห็นความส าคัญและน าไปปรับปรุงคุณภาพดินของตนเองให้ดีขึ้น               
 ๑๐.๒ เพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพ่ิมธาตุไนโตรเจนซ่ึงเป็นธาตุอาหารหลักให้แก่พืช 
 ๑๐.๓ กรดที่เกิดจากการผุพังของพืชสดช่วยละลายธาตุอาหารในดินให้แก่พืชได้มากยิ่งขึ้น 
 ๑๐.๔ บ ารุงและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 ๑๐.๕ รักษาความชุ่มชื้นในดินและให้ดินอุ้มน้ าได้ดีขึ้น 
 ๑๐.๖ ดินร่วนซุย และสะดวกในการเตรียมดินและไถพรวน 
   ๑๐.๗ ช่วยในการปราบวัชพืชบางชนิดลงได้บางส่วน 
 ๑๐.๘ ลดอัตราการสูญเสียดินอันเกิดจากการชะล้าง 

๑๐.๙ เพ่ิมผลผลิตของพืชให้สูงขึ้น 

- 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
 ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลโคกสูง (กิจกรรม “โตไปไมโกง”)                        
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
      ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอยางรุนแรงและฝั่งรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในก ลุ่ม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 66 องค์การ
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท า ในเขตอง ค์การบริหารสวนต าบล (5) สง
เสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
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พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9)จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น 
คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงาน
และจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงไดจัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลโคกสูง (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
และค่านิยมที่ถูกต้องซ่ึงจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ มีคุณภาพ และ
เป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอรรัปชันที่ได้ผลท่ีสุดโดยการปลูกฝั่งจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความ
ถูกต้อง มีความซ่ือสัตย์สุจริต การยึดม่ันในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิ ดปฏิบัติต่อตนเองและผู้ อ่ืนโดยชอบ 
ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 
     3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 
     3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
4. เปูาหมาย 
     เชิงปริมาณ 
     เด็กและเยาวชนต าบลโคกสูง จ านวน 50 คน 
     เชิงคุณภาพ 
     เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรูประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
     5.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
     5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
     5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
     5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
6. พ้ืนที่ด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
7.งบประมาณด าเนินการ 
     50,000 บาท 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
     4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 
      10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
      10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 

  ล าดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการค่ายเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด 
2. หลักการและเหตุผล 

เยาวชน  คือ อนาคตของชาติ  ปัจจุบันสังคมไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายา
เสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและก าลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของ
ยาเสพติดในปัจจุบัน เป็นผลให้เยาวชน หลงผิดเข้าสู่วงจร ของการซ้ือขายและเสพยาเสพติดเพ่ิมมากขึ้น      ซ่ึง
เป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นการท าลายทรัพยากรบุคคลซ่ึงเป็นอนาคตและเป็นพลังในการ
พัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของชาติ และเป็นภาระงบประมาณ ของ
ประเทศในการบ าบัดรักษาผู้ปุวยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจ
และเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติดได้น ามาซ่ึงความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรม
ต่างๆในสังคม  เช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราวและการก่อปัญหาอาชญากรรมอ่ืนๆตามมาอีกมากมาย ซ่ึงท าให้มี
ผลกระทบต่อสังคมโดยรวม    ซ่ึงปัจจุบันนี้รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์    ๔   
รั้วปูองกัน    คือ   ๑.รั้วชายแดน     ๒.รั้วชุมชน  
๓.รั้วสังคม ๔.รั้วครอบครัว และรั้วโรงเรียน  ซ่ึงจากทั้ง ๔ รั้วปูองกันนี้ จะเห็นได้ว่า รั้วครอบครัว และรั้วโรงเรียน 
เป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นรากฐานและเป็นทรัพยากรที่ส า คัญในการ
พัฒนาประเทศ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว 
และเห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาร่วมกัน การปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ต ารวจหรือหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบเพียงฝุายเดียวไม่เพียงพอ และจะท าให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  จึงได้จัดโครงการ  “ ค่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”  ขึ้น เพ่ือเป็นการสนองต่อ
นโยบายรัฐบาล ในการน าสังคมไทยไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา คือ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
3. วัตถุประสงค์    

3.1  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
3.๒  เพ่ือสร้างผู้น าเยาวชนในการต่อต้านและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
3.๓  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชน 

ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด 
3.๔  เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

          3.๕  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและ
น าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
          3.๖  เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตส านึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง 
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4. เปูาหมาย 

   นักเรียน จากสถานศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง   จ านวน   ๕๐   คน  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 

6.๑  ประชุมผู้ที่เก่ียวข้องจัดท าโครงการ 
6.๒  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
6.๓  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง 
6.๔  ด าเนินงานตามโครงการ  
 การด าเนินงานตามโครงการ มีกิจกรรมดังนี้  
กิจกรรมทางวิชาการ จะเป็นการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้  

  - สภาพปัญหาสังคมและทางแก้ไข ปัญหาแหล่งความเสื่อมโทรม เช่น ยาเสพติด  การทะเลาะ
วิวาท    เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน    วัตถุนิยม  ฯลฯ  

  - ให้ความรู้เรื่องสารเสพติด พิษภัย และแนวทางแก้ไขปัญหา   
- ให้ความรู้เรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจและสุขภาพจิตที่ดี 

  - ให้ความรู้เรื่องกฎหมายและบทลงโทษผู้ที่เก่ียวข้องกับสารเสพติด ตลอดจนสถิติและประวัติ
ในการจับกุมลงโทษนักเรียนเยาวชนที่หลงผิด 
  - เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต
และน าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 -  เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตส านึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง 
 กิจกรรมกลุ่ม จะเป็นการแบ่งกลุ่มย่อย จะเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ตาม
ฐานความรู้ต่างๆ  จากคณะวิทยากร  
  กิจกรรม สันทนาการ ละลายพฤติกรรม  
  6.5  สรุปและประเมินผลการด าเนินการ 

 - จากวิธีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับยาเสพติด 
 - จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 - จัดท าสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณ        
  30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. การประเมินผล 
 ๑.  ประเมินผลจากความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯยาเสพติด 
 ๒.  ประเมินผลจากความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการฯของเด็กและเยาวชน  
11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑.เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้ ความเข้าใจถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
๒.เกิดแกนน าในการต่อต้านและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
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๓.ผู้เข้าร่วมโครงการฯสามารถให้ค าแนะน าเพ่ือน และเยาวชนในชุมชนถึงพิษภัยของยาเสพติดได้ 

  1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
  ล าดับท่ี 1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลโคกสูง (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 
ตามข้อ 1.3.1 
  1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธาธารณะ 
   ล าดับท่ี 1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลโคกสูง (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 
ตามข้อ 1.3.1 

 ล าดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
        ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนสวนใหญ่
ยึดติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น 
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาตางๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็น
ปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรมและบนพ้ืนฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว 
หากได้รับการเรียนรู อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็ นบุคคลที่มี
คุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เม่ือเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เชน ยาเสพติด 
รักก่อนวัยอันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง 
        ดังนั้น องค์การบริหารสวนต าบลโคกสูงได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการคุณธรรม สานสายใย
ครอบครัวร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง และโรงเรียน
ในเขตต าบลโคกสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน ให้เป็นสถาบัน
ครอบครัวท่ีเข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร ปรองดอง และเอ้ืออาทรตอกัน ตลอดจนส านึกดีตอ
บุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้าง
ความรูในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 
3.วัตถุประสงค์ 
         3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมรวมกัน อันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
          3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟูอเผื่อแผ่ และการรูจักแบ่งปันซ่ึงกันและกัน 
          3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
          3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
          3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
          3.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านึกดีตอบุพการี ครอบครัว 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
          ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนในเขตต าบลโคกสูง ครู อาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
     โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6.วิธีด าเนินการ 
     6.1 ประชุมผู้เก่ียวของก าหนดจัดงาน 
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     6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
     6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เก่ียวของทราบ 
     6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
     6.5 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
     6.6 ด าเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
     6.7 ด าเนินการตามโครงการ                                                                                                 
  6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
    50,000 บาท                                                                               
9. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                               
  กองสวัสดิการสังคม องค์กรบริหารส่วนต าบลโคกสูง ร่วมกับคณะกรรมการการพัฒนาการศึกษาองค์การ 
บริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
         10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
          10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
          10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง 
          10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย 
          10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
          10.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
  2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.
2564 ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท า
ได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
  ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างขมขื่น
ใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึงหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต 
ของคนท างานราชการส่วนท้องส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ ก็สามารถ
เกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถู ก
ครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจ
ให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของ
รัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจาก
การทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันทุจริต ส่ งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกัน
การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริการ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  4.2 มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  4.3 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประกาศเจตจ านงการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
  6.3 จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
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  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
   - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
   - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
   - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ์ 
   - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
   - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ
แต่งต้ัง โยกย้าย โอน เล่ือนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
2. หลักการและเหตุผล 
  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เป็นบุคลากร
ที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 69/1 
ที่ก าหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีนั้น ต้องก่อให้เกิ ดประโยชน์สุขประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ ต่อภาร กิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภ ารกิจของรัฐ ปร ะกอบกับประกา ศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
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บุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน พ.ศ.2558   
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
  3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  จัดท ามาตรการด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเลื่อนต า แหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 
  6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.4 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต  
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ  
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
  10.2 ผลลัพธ์ 
   - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงไม่น้อย
กว่า 90 % 
  - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้ 
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  ล าดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน 
   ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้
มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ 
หรือมอบหมายอ าหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ  อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ 
ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 69/1 
ที่ก าหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านาจความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 60 วรรคห้า ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  มาตรา  60 วรรค
หนึ่ง ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา  60 
วรรคสาม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่ได้รับแต่งต้ังในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ มาตรา 60/1 
ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืน  ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล มอบหมาย ประกอบกับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
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  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัดอ งค์การบริหาร
ส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมาอบหมายในทุกเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
   มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ์ 
    - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
   - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

  ล าดับท่ี 3 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของกา รบริหาร
หารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงาน ซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ได้ให้ความส าคัญในเร่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกอบกับ 
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ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้ เองจึงเป็นที่มาของ
กิจกรรมการการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล องค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยแต่งต้ังปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
เป็นเลขานุการ 
  6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สูง โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานส่วน
ต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสูง เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
  6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงเสนอมา โดยใช้
หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกอบกับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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  2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  การใช้ ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เคร่งครัด 
 ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ 
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรงานบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ค วามรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ซ่ึงถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรงานบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 
  3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรงานบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยก ประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ต้ังไว้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง 
  10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
  10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 

  ล าดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
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  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี ซ่ึงก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภาร กิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซ้ือจัดจ้าง 
  3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
  3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน 
  3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
  3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจุดซ้ือจัดจ้าง 
  6.2 จ าแนกวสีการจัดซ้ือจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
  6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
  6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 
  6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 
  6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสู’ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
  10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
  10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 

  ล าดับท่ี 3 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ 
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  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 69/1 
ที่ก าหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 67 (9) ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ อ่ืน
ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณา
ถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคาและประโยชน์ระยะยาว
ที่จะได้รับประกอบกัน 
 3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามแผนงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 จ านวน 4 ช่องทาง 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง และหมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดท าประกาศ ดังนี้ 
   - ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้แก่ เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
    เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
  10.3 ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซ้ือจัดจ้างทั้งหมด 
   - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
   - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างได้ 

  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจ าทก
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณการจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การภารกิจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบ
ว่าภารกิจให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การ
ให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 69/1 
ที่ก าหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ประชาชนได้รับการอ านวย
ความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 
  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
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  3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
  3.4 เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
  6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่
ก าหนด 
  6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
  6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
  6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
  6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  20,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
   ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จ านวน 1 ฉบับ 
  10.2 ผลผลิต 
   - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
   - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

  ล าดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้ นมักจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับ
บริการเป็นจ านวนมากซ่ึงเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความ 
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ล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซ่ึงเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 69/1 
ทีก่ าหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใส ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเปูาหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความ คุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อนหลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
  3.3 เพ่ือให้ประชานมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
  3.4 เพ่ือเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระท าการประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ  
  6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  6.3 จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
  6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามล าดับคิว 
  6.5 จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
  6.5 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือน ามาปรับปรุง 
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
   มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
  10.2 ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
   - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 

  ล าดับท่ี 3 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ 
  ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้
ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่
เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีมา
ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Trasparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ 
ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้ อง
ด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
ต้องเป็นไปโดยความซ่ือสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
  ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จึงมีการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้ เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้บริการ ร้อยละ 80 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น  
  6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
  6.3 จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
  6.4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้ องน้ าส าหรับผู้
พิการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

  2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ท่ีท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ เก่ียวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้
มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีการ
บริการจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือ
การบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
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  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงให้สั้นลง 
  4.2 ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลโคกสูง 
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
  4.4 พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ 
  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
  10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ ดีขึ้น และท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริการมากยิ่งขึ้น 
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  ล าดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ซ่ึงเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการ เพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้  โดย
อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหา รและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและ
แก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เม่ือประชาชนมารับ
บริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่ มีคุณภาพทั่วถึง
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้ 
  3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
  3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได้ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสูง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 



-53- 
  6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
   6.4.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
   6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
   6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
   6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
   6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
  6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องในการ
จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้ผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  10.2 สามารถตอบสนองความต้องการประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
  10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
  10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 

  2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    ล าดับท่ี1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล 
      การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึ ง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
     ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ตองมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซ่ึงเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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3. วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เปูาหมาย 
       คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีการด าเนินการ 
     6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
     6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
     6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะการด าเนินการ 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
      การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ล าดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. หลักการและเหตุผล 
         ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ได้บัญญัติเก่ียวกับอ านาจ
หน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการรวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่
บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้การที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะ
ด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่า งในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆเกิดขึ้นได้
ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบ
อ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. วัตถุประสงค์ 
        3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจตางๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
        3.2 เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
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4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
        มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 3 เรื่อง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
       6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณา 
       6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
      ร้อยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 

        ล าดับท่ี 3 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2. หลักการและเหตุผล 
     ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อถอนอาคารต่อเติม
ดัดแปลงอาคารเป็นต้นซ่ึงล้วนแต่เก่ียวของกับสิทธิหน้าที่และเสรีภาพของประชาชนก ารที่จะใช้อ านาจอยู่ กัน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้าและอาจเป็นช่องว่างที่ท าให้
เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ดังนั้นจึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
เป็นไปอย่างรอบคอบ 
     3.2 เพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
     ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญ ญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
     เสนอค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในการใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
     ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร  พ.ศ.2522 

     ล าดับท่ี 4 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
     องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหนาที่ ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไมมี
การกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานร ะดับ
ส านักกองและฝุายต่างๆ ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
     เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 69/1 
ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที
ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติ สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 60 วรรคห้า  ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 60 
วรรคหนึ่ง ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 
60 วรรคสอง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ไดรับแต่งต้ังในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ มาตรา 
60/1 ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายก 
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องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 
    ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
    3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
    3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
    3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เปูาหมาย 
    จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัว
หนาส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหนาส่วนราชการ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
    ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนัง สือ 
สั่งการ 
    6.2 จัดท าหนังสือแจงเวียนให้ทุกสวนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
    6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
    6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
7. ระยะการเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 ผลผลิต 
          มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
     10.2 ผลลัพธ์ 
          - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
          - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด า เนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 
  2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและ
ระลึกความเป็นมาแห่งการต่อสู้ เพ่ือให้ได้ซ่ึงความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดต้ังขึ้นเพ่ือ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคล 12 สิงหาคม ซ่ึงเป็นวันเฉลิมพระ
ชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตร าบ าเพ็ญพระราช
กรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี 
เพ่ือให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 (6) 
ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ  และคนพิการ 
ประกอบการองค์การบริการส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริการราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ มีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตร
สตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1. เป็นผู้มีความขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
  2. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
  3. เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ
สาธารณสุข สังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบแก่คนทั่วไป 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ 
  3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและก าลังใจใน
การบ าเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
 
4. เปูาหมาย 
  มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จ านวน 1 คน  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นสตรีดีเด่นประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
  6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ทราบ
ทั่วกัน เพ่ือให้แต่ละต าบลด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้น
มายังองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
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  6.3 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่
ละต าบลภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 
  6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสต รีสากล 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงเป็นประธานในพิธี 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสวัสดิการสังคม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
    - สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  10.2 ผลลัพธ์ 
    - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงใจอยู่ในระดับดี 
    - มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
 
  2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 
   - ไม่มี 
  2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการคนดีศรีโคกสูง 
2. หลักการและเหตุผล 
  สังคมไทยในปัจจุบันถูกกระแสบริโภคนิยมโหมกระหน่ า พฤติกรรมของคนในสังคมมุ่งไปที่การผลิตไม่
หยุด เสพไม่ยั้ง การประกอบสัมมาอาชีพใดมุ่งหวังผลไปที่ก าไรขาดทุนเป็นหลัก ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ลดน้อยลง
อย่างเห็นได้ชัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว
พระองค์ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
  กล่าวคือ การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เน้นที่ความพอเพียง ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
หากเหลือจากการบริโภคก็น าไปขาย  
  เพ่ือให้แนวทางการด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ยอมรับและแพร่หลาย องค์การบริ หารส่วน
ต าบลโคกสูงได้จัดกิจกรรมคนดีศรีโคกสูง โดยคัดเลือกบุคคลดีเด่นที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้าน
ละ 1 คน เพ่ือเชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างให้ประชาชนในต าบลได้ศึกษาแนวทางดังกล่าว อันจะน ามาซ่ึง
สังคมที่สงบสุขต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2 เพ่ือให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแบบอย่างที่ ดีในการด ารงชีวิตแก่เยาวชนคนรุ่นหลังสืบไป 
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4. เปูาหมาย 
  จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีโคกสูง” ปีละครั้งๆ ละ 8 คน (หมู่บ้านละ 1 คน) 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก “คนดีศรีโคกสูง” เพ่ือประกาศให้ประชาชน
ทราบ 
  6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกหมู่บ้าน จ านวน 8 หมู่บ้าน เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้าน
ด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกขั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสูง เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  6.3 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก
หมู่บ้านต่างๆ ภายในต าบลโคกสูง 
  6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อ “คนดีศรีโคกสูง” ที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติให้ผู้บริหารทราบ
และเห็นชอบ 
  6.5 ด าเนินการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มี “คนดีศรีโคกสูง” ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปูาหมาย 
  10.2 “คนดีศรีโคกสูง” ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 
  10.3 “คนดีศรีโคกสูง” เป็นตัวอย่างในการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสืบไป 
 
  2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลกรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจาการด าเนินงานขอระดับบุคคล 
หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่ เอ้ือให้เกิดการ
ทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ 
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ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่ มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผล
ต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือ ง
ที่ดีขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
  3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่ มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
  6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 ล าดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ  
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โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดย
มีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงกับปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสูง และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้ อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของระดับส านัก/กอง/ฝุาย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง มีความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 
  3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อม
คณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้  
  1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
  3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
  4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  1.1 ชี้แจงส านัก/กอง และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
  1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
     - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น  
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     - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก า กับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูลเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ
ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
  1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 
  1.4 วัดผลลัพธ์ท่ีได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
  1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
    ผลการประเมิน      ระดับคะแนนที่ได้รับ 
  มีผลการประเมินราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม      5 
  มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก      4 
  มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี      3 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้      2 
  มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง     1 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  การปฏิบัติราชการของหน่วยงานของระดับส านัก/กอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 
  2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ  
   ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  เนื่องจากเห็ น
ความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสูงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  
  การให้ความร่วมมือกับส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้รับ
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่  
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ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตา ม
ข้อทักท้ วง โดย เร็ ว  อย่ างช้า ไ ม่เ กิน 60  วัน  นับจา กวันที่ ได้ รับทรา บผลกา ร วินิ จ ฉัย  ตา มร ะเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
  ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย งานนิติ
การ ส านักปลัด มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณี
มีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการชององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เพ่ือความ
โปร่งใส และปูองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  3.2 เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกัน
หรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  - ทุกส านัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจส อบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
  - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในก าหนด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
  10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงมีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

  ล าดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 
2. หลักการและเหตุผล 
  กลไกลการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ 
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ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 
  กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงในแง่ของการทุจริตจะ
เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซ่ึงหน่วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) เป็น
องค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิตย์   
  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน 
LPA จังหวัด 
  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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  2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน เข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
  ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสูง รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงขึ้น เพ่ือ
ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
  3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
  6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสูงให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภา ยนอก ตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสูง ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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  ล าดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตราด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา  
   เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ 
   โดยมิชอบ 
2. หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โด ยมุ่งเน้นการสร้าง   
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือสกัดก้ัน
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลแลการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จึงได้
จัดท ามาตรการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ ประชาชนหรือผู้ มี
ส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียนในเร่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการ
ช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทาง
หนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสูง ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
4. เปูาหมาย 
  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ด าเนินการก าหนดหลั กเกณฑ์และแนวทางในการ พิจารณาเรื่อ งร้องเรียนว่ ามี มูลและเข้ า
องค์ประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
  6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
  6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความม่ันใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
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  6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพธ ์
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
 
มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 
  3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงให้มีประสิทธิภาพ 
   มากยิ่งขึ้น 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดย
มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงจึง
ได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซ่ึงได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนโคกสูงให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง โดยมีงานบริหารทั่วไป ส านัก
ปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับสิทธิ
และหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็น
จริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเ บือน
ข้อเท็จจริง 
  3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสูง 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จ านวน 1 แห่ง 
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5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง (ภายในศูนย์บริการร่วม องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสูง) 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
  6.2 มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ก า หนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
  6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก่ียวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
  6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
  6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารทั่วไป ส านักปลัด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

  3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
กฎ ข้อบังคับ ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส า คัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
  3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
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4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้น
ไป 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่  ได้แก่ 
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  - แผนการด าเนินงาน 
  - แผนอัตราก าลัง 
  - แผนการจัดหาพัสดุ 
  - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
  - สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
  - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
  - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
  - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
  - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารทั่วไป ส านักปลัด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

  ล าดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ  
   บริหารส่วนต าบล และการับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง 
2. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส  ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการปูองกันมิให้
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิขอบใน  
 



-71- 
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบั ติหน้าที่โดย
มิชอบในภาครัฐ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรายจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซ้ือจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

   3.1.3 มีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส า คัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไ ซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลข โทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ เข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
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4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
  - บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง 
  - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
  - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
  - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
  - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - รายการ TV 
  - รายการทาง Youtube ออนไลน์ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารทั่วไป ส านักปลัด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

  ล าดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
  ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก เครื่องมือ
สือ่สารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านสื่อการประสาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความ
น่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็น
ความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน
ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่ง
ส าคัญ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซ่ึงจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท 
หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
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3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่าน
ทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
  3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
  3.4 เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
  3.5 เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
  3.6 เพ่ือความสัมพันธ์ท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล สื่อมวลชนและ
ประชาชน 
4. เปูาหมาย 
  4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง 
  4.2 จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
  4.3 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
  4.4 จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  4.5 จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 
  4.6 จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
  4.7 จดัแถลงข่าวสื่อมวลชน 
  4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
  4.9 จัดท าของที่ระลึก 
  4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
  4.11 ปูายประชาสัมพันธ์ 
  4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
  4.13 จัดท า spot 
  4.14 เสียงตามสาย 
  4.15 อ่ืนๆ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
  6.2 ด าเนินการประชุม 
  6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
  6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารทั่วไป ส านักปลัด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ซ่ึงออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงเป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
  - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
  3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
  3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการด าเนินกิจกรท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านมีกระบวนการจัดท า ทบทวน 
ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซ่ึงเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บท
ชุมชนประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง
ประจ าปี พ.ศ.2561 – 2564 รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในปีถัดไป ส านักปลัดจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปี พ.ศ.2561 ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
  3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
  3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
  3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปามการทุจ ริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 8 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสูง ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 
  6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
  6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ตรวจสอบข้อมูล ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
  6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
  6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
  6.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้ส านักปลัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน 8 หมู่บ้าน ระหว่าง
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกปี 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

 ล าดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้
มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินด้านบริการเป็นอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงจึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้
ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ 
4. เปูาหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ท่ีได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้ มีส่วนได้
เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และมีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
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5. วิธีด าเนินการ 
  5.1 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
  6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
  6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4419 1433 ทางโทรสารหมายเลข 0 4419 1433 
  6.3 face book : www.facebook.com/abtkoksung 
  6.4 e-mail : abtkoksung@gmail.com 
  6.5 ทางเว็บไซต์ : www.abtkoksung.go.th 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
  9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

  3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเคลื่อนที่ อบต. พบประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ได้จัดโครงการเคลื่อนที่อบต. พบประชาชน ซ่ึงร่วมกับส่วน
ราชการระดับอ าเภอ ออกให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพบปะเยี่ยมประชาชน ให้ความรู้  รับทราบสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชน ปัญหาความเดือดร้อน และออกให้บริการ เพ่ือที่ จะน าข้อมูลกลับไปพิจารณา
ด าเนินการแก้ไข รวมทั้งปรับปรุงการท างานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆของอ าเภอหนองก่ีให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการเคลื่อนที่อบต. พบประชาชน มีประโยชน์
ต่อประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะกับประชาชนที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านกฎหมาย ด้านความเป็นอยู่ อาชีพ แทบจะเรียกได้ว่าต้องมีความเก่ียวข้องกันต้ังแต่เกิดจนตาย ไม่ว่าทางใด
ทางหนึ่ง บางครั้งอาจมีความไม่เข้าใจกันในบทบาทหน้าที่ หรือการปฏิบัติงานขึ้นได้ การจัดท าโครงการฯในครั้ง นี้
นับว่าเป็นการเข้าถึงประชาชนเชิงรุก เพ่ือประโยชน์ในการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน และสร้างความ
เข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานร่วมกันในภายหน้า ที่ส าคัญได้เข้าใจและรับทราบถึงสภาพปัญหาความเดือดร้อนที่ 
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แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนแก้ปัญหาต่อไป โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสูงได้ด าเนินการประสาน โครงการเคลื่อนที่อบต. พบประชาชน เข้าด้วยกันกับอ าเภอหนองก่ี เพราะมี
วัตถุประสงค์การด าเนินงานเหมือนกัน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ได้ชี้แจงการด าเนินงานของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลในปีงบประมาณที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรค การแก้ไข และรับข้อท้วงติงจากประชาชน เพ่ือ
แก้ไขปรับปรุงการท างานในปีงบประมาณ ๒๕๕9 ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.๑ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงให้
ประชาชนทราบ 
  3.๒ เพ่ือได้ทราบถึงนโยบายและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงและหน่วยงาน
ราชการต่างๆตามอ านาจหน้าที่ 
  3.๓ เพ่ือได้ซักถามถึงข้อสงสัยต่างๆ และเสนอความเดือดร้อนของตน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน
รับเรื่องไปด าเนินการ  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 
  3.๔ เพ่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้ให้บริการประชาชนนอกพ้ืนที่ 
  3.๕ เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในเขตพ้ืนที่ในการเดินทางไปติดต่อราชการ 
4. เปูาหมาย 
  ให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
5. วิธีด าเนินการ 
  5.๑ เสนอ“โครงการเคลื่อนที่ อบต.พบประชาชน เพ่ือให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
  5.๒ จัดประชุมพนักงานส่วนต าบลเพ่ือวางแผนการให้บริการ ออกค าสั่ง/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
  5.3 ติดต่อประสานงานส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
  5.4 คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามโครงการฯเพ่ือ
วางแผนการด าเนินงาน เพ่ือประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น 
  5.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ ส่งหนังสือแจ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ 
  5.6 ออกพ้ืนที่เพ่ือให้บริการประชาชนตามก าหนดการ 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง   
8. งบประมาณ 
  40,000 บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.๑ ประชาชนในต าบลโคกสูงได้รับบริการจากหน่วยงานรัฐอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง  
  9.๒ ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากอ าเภอหนองก่ี องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สูง และหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรง 
  9.๓ การประสานความร่วมมือในการท างานด้านต่างๆของหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองและองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสูง และภาครัฐกับประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน  เพ่ือการวางแผนและการปฏิบัติราชการไปในทิศทางเดียวกัน 
  9.๔ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพต าบลโคกสูง ให้เป็นที่รู้จักแก่หน่วยงานภาครัฐต่างๆและประชาชน
ในต าบลโคกสูง 
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  3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกร : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุา เม่ือด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้ง
ผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เปูาหมาย 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. วิธีด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2561 – 2564 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
9. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

  3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์ กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของคณะกรรมการ 
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  ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง โดยส านักปลัด จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง และแผนพัฒนาสี่ปีองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสูงให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริการส่วนต าบลโคกสูง 
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จ านวน  10 คน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าโคกสูง ต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ที่ก าหนดให้เป็นปัจจุบันตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/25797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสูง เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สูง และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสูง ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 

  ล าดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นส าคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันเง่ือนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยน
แนวคิดวัฒนธรรมด้ังเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้  รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหา 
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ทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอกจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมีเปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถก าหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
4. เปูาหมาย 
  ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
5. วิธีด าเนินการ 
  5.1 ประชุมผู้บริหาร ก าหนดผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
  5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
  5.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
  5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ ดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 

  3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้าน
การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) 
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสูงอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 
กับมาตรการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
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4. เปูาหมาย 
  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสูงอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสู งใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคา เป็นกรรมกรพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็น
การกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
  5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้
ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสูง 
  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

  3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
2. หลักการเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป 
  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจกรบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงจึงได้จัดท าโครงการการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงมีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซ่ึงจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก ฎหมาย
ก าหนด 
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3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
  3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสูง 
  3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสูง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
  6.4 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
   (1) ผู้แทนชุมชนขององค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
   (2) ผู้แทนสมาชิกสภา อบต.     2  คน 
   (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
   (4) ปลัด อบต.       เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   (5) หัวหน้าส านักปลัด      เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการ ดังนี้ 
    1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงปีละ 2 ครั้ง 
เป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงทราบ เพ่ือน าผลท่ีได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหา รส่วนต าบล
โคกสูง 
    3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
    4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงมอบหมาย 
  6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
  6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสูงพร้อมตัวชี้วัด 
  6.9 การติดตามและประเมินผล 
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  6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดีขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  

  ล าดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร  
   กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.
2546  
  1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
  2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.
2546  
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
  2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชานเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหาร งานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสูง 
4. เปูาหมาย 
  ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักส่วนต าบล 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการโครงการ 
  6.1 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
  6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
  6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสูง หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
   4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
  4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 
2. หลักการและเหตุ/ที่มาของโครงการ 
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสูงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่
ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะต้อมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด 
โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซ่ึงเป็นแนวทางการตรวจสอบ
ภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคั บ 
ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544 
  3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
  3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
  3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
  3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนต าบล ครูผู้ดูแลเด็ก ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
  6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
  6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น  
  10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
  10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
  10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง  

  ล าดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก า กับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงจึง
ได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกปี 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
  3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโ คกสูง
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
  3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามก าหนด 
 4.เปูาหมาย/ผลผลิต 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
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5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาล 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานหย่อย 
  6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
  6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

  4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยวงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซ่ึงจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ในอดีตที่ผ่านการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี  หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการก าหนดไว้ ซ่ึงไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน 
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์กรวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามี
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่
สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจาการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานหน่วยงานไม่เหมาะสม การ 
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มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอกนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
  3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เปูาหมาย 
  เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ซ่ึงจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  5.1 แต่งต้ังคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 
   5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สูงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 
6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง / 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  9.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
  9.3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการติดสินใจ 
  9.4 การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วาง
ไว ้
  9.5 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา  
  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
  10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
  10.4 มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
  10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

  ล าดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยวงที่ เกิดจากการด าเนิน
กิจกรร ม หรือ โครงการต่างๆ ของหน่วยรั บตรวจ  และร ายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร 
ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
  การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยวง ในการปูองกันหรือลดความผิ ดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
  3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก า กับดูแล
ภายในเวลาที่ก าหนด 
  3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
  6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
  6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
  6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่งละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
  6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
  10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้
ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 
  4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 
  4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการ
บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับ 
   การบรรจุ แต่งต้ัง การโอน ย้าย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงเป็นไ ป
อย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
  3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ังการ
โอน ย้าย 
4. เปูาหมาย/ผลผลติ 
  พนักงานส่วนต าบล ครูผู้ ดูแลเด็ก ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ที่มีการด าเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคล 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีการด าเนินการ 
  ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 
  - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งต้ัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
  - การสรรหาการบรรจุแต่งต้ังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต. จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
  - มีการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
  - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสู ง 
  - ในการบรรจุแต่งต้ังได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงการแต่งต้ัง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งต้ัง 
  - การบรรจุแต่งต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
  - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จะออกค าสั่งแต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อน
วันที่องค์การบริหารส่วนต าบลรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
  การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การข้อบังคับที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 
  - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกความแจ้งผู้มีคุณสมบัติจะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต. จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
  - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
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  - มีออกค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
  - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการ
ที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
  - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
  - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงจะออกค าสั่ง
แต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงรับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.
อบต.จังหวัด) 
  การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 
  - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
  - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
  - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
  - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
   - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดั บ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ 
  ผลลัพธ ์
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน ย้าย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิด เผยและสามารถ
อธิบายผลท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
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  4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ -
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบและต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริ ง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่ เปิดเผยข้อมูล
อ่ืนต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีกา รปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ภา ยในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือ
น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ 2561 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ  
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  ล าดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์  
   ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท า ใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้น
ตอที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้การับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสูง 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
4. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
5. วิธีการด าเนินการ 
  - มีการแต่งต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ 
  - มีการแต่งต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
  - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเก่ียวกับการรับจ่ายเงิน 
  - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 
ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
9. ตัวชี้วัด 
   มีการด าเนินงานตามวิธีกานด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 
10. ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท าให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
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 4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารร าชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ.2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและ
แสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการ
ปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสูง 
  3.2 เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
4. เปูาหมาย  
  ตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจรับพัสดุ กรรมการตรวจการจ้าง 
  6.2 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งต้ังให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซ่ือตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ผลลัพธ์ 
  การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง มีความโปร่งใส โดยมีตั วแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 
  4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
  4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกต้ังจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากเกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือ
การตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เง่ือนไขที่เก่ียวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ  ที่ส าคัญและเก่ียวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
  ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เพ่ิมพูนความรู้  ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมีให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ่าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัดจึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้  ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
  3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
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  3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎห มาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
  3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหาร จ านวน 4 คน และสมาชิกสภา อบต. จ านวน 16 คน รวม 20 คน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
  6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการ
อบรม 
  6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
  6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.โคกสูง ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
  10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.โคกสูง มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน 
  10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.โคกสูง มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
  10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.โคกสูง มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

  ล าดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้าน 
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การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนา
ท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและหน้าที่ 
  3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จ านวน 16 คน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1 ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 
  6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่
รับผิดชอบ 
  6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารางานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
  6.4 ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น  และรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารงานส่วนต าบลโคกสูงทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
   50,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ผลลัพธ์ 
  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
  10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
  10.3 การปฏิบัติงานสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
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11. ตัวชี้วัด 
  จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จ านวน 16 ราย ได้รับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน 

  ล าดับท่ี 3 
  โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง ตามข้อ 1.1.1 ล าดับที่ 4 

  4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซ่ึงอ านาจในการบริหารปัจจุ บัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้องค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสใน  
องค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
  3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
  3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
4. เปูาหมาย 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จ านวน 16 คน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
  6.2 แต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซ้ือจั ดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
  6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นต้ังกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภา ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ผลลัพธ์ 
  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานฝุายบริหาร 
  10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  ล าดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ 
  การส่งเสริมและการพัฒนาควา มเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก่ี ยวข้อง กับหลา ย
องค์ประกอบ และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกต้ัง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้ มีบทบาท
และต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝุายสภากับ
ฝุายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทขอสภาท้องถิ่น เก่ียวกับการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
ส่วนร่วมในการท างาน 
  3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
  3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
4. เปูาหมาย 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จ านวน 16 คน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่ างๆ 
เช่น 
  - แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด จ านวน 2 คน  
  - แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  
  6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งต้ัง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภา ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ผลลัพธ์ 
  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เกิดทัศนคติที่ดี 

  4.4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 
  4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
  ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หาก
ใช้ต าแหน่งหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัป
ชันการและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และสอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (MPQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิด
ความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ 
3. วัตถุประสงค์ 
  สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้านเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
คอร์รัปชัน 
  6.2 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังคอร์รัปชัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 คณะกรรมการหมู่บ้านมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์ รัป
ชันได้ 
  10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้านเป็นหน่วยเฝูาระวัง
การคอร์รัปชันในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ล าดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ 
  ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เปูาหมาย/เหตุผลิต 
  ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลโคกสูง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
  ต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
  6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ที่สาธารณะต าบลโคกสูง 
  6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางสื่อรับเรื่องร้องเรียน 
  6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
  6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
  6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
  10.2 น าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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  4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
   ล าดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีภารกิจหน้าที่ท่ีต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี และให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม 
การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต 
  ปัญหาเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปใน
การร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดีและมีเศรษฐกิจที่ ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจ าต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็ น
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอรัปชัน ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงภาค โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงใน
การร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัป
ชันในท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ
เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
  3.2 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
  3.3 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
4. เปูาหมาย 
  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต า บล
โคกสูง เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
5. สถานที่ด าเนินการ 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
6. วิธีด าเนินงาน 
  6.1 แต่งต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านด้าน
ปูองกันการทุจริต 
  6.2 จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
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  6.3 เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งต้ังมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่ วน
ต าบลโคกสูงในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกัน
การทุจริต 
  6.4 ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการ
ทุจริต 
  6.5 ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงกับบุคคล องค์กร ส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
  10.2 ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
  10.3 ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  
   
 
  
    
 
 
 
 
 


