
                                                                                                                
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 จัดท ำโดย 
งำนนิติกำร ส ำนักปลัดเทศบำล 

 



ค ำน ำ  
 

 เทศบาลต าบลโคกกรวดได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม 
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานใน
การป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจน
แสดงให้เห็นถึงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรมอันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการท างานของหน่วยงานมาก
ยิ่งขึ้น 
 เทศบาลต าบลโคกกรวดได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม 
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน าหลักธรร
มาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการใน  
5 ป ี(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจ านวน 26 โครงการ ดังนี้ 
  มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จ านวน 6 โครงการ 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จ านวน 10 โครงการ 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จ านวน 4 โครงการ 
  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 6 โครงการ 
 ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 เทศบาลต าบลโคกกรวดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลต าบลโคกกรวด จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะน าไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ก าหนด
ไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 

เทศบาลต าบลโคกกรวด 
                      พฤษภาคม 2565

              
 
 



สารบัญสารบัญ 
         เรื่อง                                                                                         หน้า 

                                      

        ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 บทน า            1 – 4  
                              การประเมินความเสี่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์กรยงการทุจริตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่น  

    หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
    วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
    เป้าหมายเป้าหมาย  
    ประโยชน์การจัดท าแผนประโยชน์การจัดท าแผน                
    
 ส่วนส่วนที่ 2ที่ 2 แผนจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม          5 – 9 

 และความโปร่งใส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)    
   โดยแยกเป็น 4 มิติ ดังนี้ 
   มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
   มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
   มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
   มิติที่ 4 การยกระดับกลไกลการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ส่วนที่ 3ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ     10 – 63 
  ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
           ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

   โดยแยกเป็น 4 มิติ ดังนี้ 
   มิติที ่1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
   มิติที ่2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
   มิติที ่3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
   มิติที ่4 การยกระดับกลไกลการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  



 



ส่วนที่ 1 

 

บทน ำ 
1. กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตในองค์กร 
ล ำดับ 

ที ่
ขั้นตอน 

กำรด ำเนินงำน 
ประเด็นควำมเสี่ยงกำร

ทุจริต 
Risk 

Score 
มำตรกำร 

ควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
1 การบริหารงานของ

หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1.ผู้บริหารด าเนินการตาม
นโยบายของตนเอง 
แทรกแซงการปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งอาจขัดต่อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2.บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิบัติตามนโยบายของ
ผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบยีบ
รองรับ 
3.บุคลากรของหน่วยงาน
ไม่ให้ความส าคญักับการ
ปฏิบัติงานเอางานส่วนตัว 
มาท าท่ีท างานขาดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบตัิงาน 

ปานกลาง 1.โครงการส่งเสรมิการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
2.มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ
น าหลักคณุธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารด้วยการจดัท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
3.มาตรการจัดท าแผนปฏิบตัิการ
ป้องกันการทจุริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
4.โครงการพัฒนาความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร 
ของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชกิ
สภาท้องถิ่น 
5.มาตรการส่งเสริมการปฏิบตัิงาน
ตามประมวลจริยธรรมของระบุชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. โครงการเสริมสร้างค่านยิมต่อต้าน
การทุจริต 
7.มาตรการประเมินความคุ้มค่าใน
การบริหารงานของหน่วยงาน 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย 
โอนเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน 
และการมอบหมายงาน  
ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง 
หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้
ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน
ต าแหน่ง 

ปานกลาง 1. มาตรการเปิดเผยข้อมลูการบรหิาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
แก่สาธารณะ 
2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4. มาตรการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น  
เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 

 1 



 ๒ 

ล ำดับ 
ที ่

ขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำน 

ประเด็นควำมเสี่ยงกำร
ทุจริต 

Risk 
Score 

มำตรกำร 
ควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

3 การบริหารการเงนิ
งบประมาณ  
การจัดซื้อจดัจ้าง  
การบริหารพัสดุ  
และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของทางราชการ 

1. การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจดัซื้อจัด
จ้าง การจัดหาพสัด ุ 
ไม่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่
เกิดประโยชน์กับราชการ  
 
 
 
 
 
2. น าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตน 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปานกลาง 
 

1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
2. กิจกรรมวิเคราะหผ์ลการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าป ี
3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์    
ทับซ้อนของหน่วยงาน 
4. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไมส่มควร ผดิ
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
6. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
7. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

4 การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามล าดับ อันเนื่องมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ
การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง
กลุ่ม หรือมีการตดิสินบน
เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น 
2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ
จากผู้ขอรับบริการ
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
ปกติ เพื่อแลกกับการ
ให้บริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาต ิ
3. ให้บริการไมเ่ป็นไปตาม
มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา
ให้บริการนานกว่าที่ก าหนด
ไว้   

สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy 
2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการอย่างเท่าเทยีมกัน 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภบิาล 
4. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน 
“บริการเป็นเลิศ” 
5. โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติ
ของหน่วยงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะเป็น
แนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
ให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย 
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ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า 
ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI)  
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว 
จึงได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด 
(ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี 
พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 
ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) 
ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   

 องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจ าปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็นว่าประเทศไทยยัง
ต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปัจจุบันมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้าง
การจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลง 
สู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่ง
น าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต น าเงินงบประมาณมาพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบ
กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลโคกกรวด จึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการ
ป้องกันการทุจริต โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลโคกกรวด  (พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะส่งผลต่อการ
ขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA 
ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน   

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลโคกกรวด ต่อสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อ
ไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลโคกกรวด เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้  
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(4) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโคกกรวด ที่มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง 
และลดการทุจริต 

4. เป้าหมาย 

 (1) คดีทุจริตของเทศบาลต าบลโคกกรวด ลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  
 (2) เทศบาลต าบลโคกกรวด มีคะแนน ITA เพ่ิมขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) ในปี 
พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /เทศบาลต าบลโคกกรวด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) 
และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีท่ีผ่านเกณฑ์ ITAแล้ว) 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
จ านวนคดีทุจริตลดลง 
(ค านวณจากป2ี565) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

คะแนน ITA 65 คะแนน 70 คะแนน 75 คะแนน 80 คะแนน 85 คะแนน 
 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

(1) ผู้บริหารเทศบาลต าบลโคกกรวด ได้แสดงเจตจ านงสุจริตต่อสาธารณชน  
  (2) เทศบาลต าบลโคกกรวด มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เทศบาลต าบลโคกกรวด มีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้  

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลโคกกรวด 
(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโคกกรวด ที่มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง 

และลดการทุจริต 
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มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ ป ี 2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี 2569 ป ี 2570
ตามมิติ มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1.การสร้างวัฒนธรรม 1.1 การสร้างจิตส านึก 1.1.1 เสริมสร้างจิตส านึกและ
สุจริต และตระหนักแก่บุคลากร ความตระหนักในการปฏิบัติ

ทั้งข้าราชการการเมือง ราชการตามอ านาจหน้าที่ และการ
ฝ่ายบริหารข้าราชการ ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น   (1) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติ         -         -         -         -         -
และฝ่ายประจ าของ งานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วน เทศบาลต าบลโคกกรวด
ท้องถิ่น 1.1.2 เสริมสร้างจิตส านึกและ

ความตระหนักในการยึดมั่นผล
ประโยชน์ส่วนตนที่จะไม่กระท า
การอันเป็นการขัดกันแห่งผล
ประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน
   (1) โครงการป้องกันผล         -         -         -         -         -
ประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาล
ต าบลโคกกรวด
1.1.3 เสริมสร้างจิตส านึกและ
นิยมความซ่ือสัตย์สุจริต และการ
ต่อต้านการทุจริต
    (1) โคงการส่งเสริมการบริหาร         -         -         -         -         -
งานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้อง
กันการทุจริต

1.2 การสร้างจิตส านึก 1.2.1 เสริมสร้างจิตส านึกและ
และความตระหนักแก่ ความตระหนักในการรักษาผล
ประชาชนทุกภาคส่วน ประโยชน์สาธารณะ แยกแยะ
ในท้องถิ่น ผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม
  (1) โครงการปลูกฝังวิธีคิด         -         -         -         -         -
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนตัว
1.2.2 เสริมสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
   (1) โครงการส่งเสริมการด าเนิน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.3 การสร้างความส านึก 1.3.1 เสริมสร้างจิตส านึกและ
และความตระหนักแก่เด็ก ความตระหนักในความซ่ือสัตย์
และเยาวชน สุจริตและการต่อต้านการทุจริต

   (1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน         -         -         -         -        -
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนของ
เทศบาลต าบลโคกกรวด

มิตทิี่ 1 รวม 1 มาตรการ  0 กิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
 6 โครงการ

แผนปฏบิติัการปอ้งกันการทจุริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา



มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ ป ี 2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี 2569 ป ี 2570
ตามมิติ มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2. การบริหารราชการ 2.1 การเปิดเผยข้อมูล 2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการ
ด้วยความโปร่งใส สาธารณะขององค์กร บริหารงานและการด าเนินงาน

ปกครองส่วนท้องถิ่น    (1) มาตรการปรับปรุงและ        -        -        -        -        -
พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน
2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการ
บริหารเงินงบประมาณ
   (1) โครงการเสริมสร้างความ        -        -        -        -        -
โปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
   (1) มาตรการเปิดเผยข้อมูล        -        -        -        -        -
สาธารณะ และก ากับติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
เทศบาลต าบลโคกกรวด

2.2 มาตรการส่งเสริม 2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ใน
คุณธรรมและความโปร่งใส การปฏิบัติหน้าที่ และการบริหาร

งานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
   (1) มาตรการแสดงเจตนา        -        -        -        -        -
รมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมา
ใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
เทศบาลต าบลโคกกรวด ด้วยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส
2.2.2 การจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
   (1) มาตรการ NO Gift Policy        -        -        -        -        -
   (2) มาตรการสร้างความโปร่ง        -        -        -        -        -
ใสในการบริหารงานบุคคล
2.2.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
   (1) มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติ        -        -        -        -        -
การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส

2.3 มาตรการลดการใช้ 2.3.1 จัดท าข้อตกลงระหว่าง
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน บุคคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้า

ที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต
มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจ
ด้วยความสุจริตภายใต้กรอบ
ธรรมาภิบาล
   (1) มาตรการจัดท าข้อตกลง - - - - -



มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ ป ี 2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี 2569 ป ี 2570
ตามมิติ มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
การปฏิบัติราชการตามหลักธรรม

มาภิบาล
2.3.2 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอน
/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลา
การด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท า
การและระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   (1) โครงการจัดท ามาตราฐาน        -        -        -        -        -
การให้บริการประชาชน
2.3.3 มีการกระจายอ านาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มี
อ านาจในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อชุมชนและประชาชน
   (1) มาตรการออกค าส่ังมอบ        -        -        -        -        -
หมายของ เทศบาลต าบลโคกกรวด

มิตทิี่ 2 รวม 8 มาตรการ  0 กิจกรรม 0 0 0 0 0
 2 โครงการ



มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ ป ี 2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี 2569 ป ี 2570
ตามมิติ มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3.การส่งเสริมบทบาท 3.1 การส่งเสริมให้ 3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
และการมีส่วนร่วมของ ประชาชนมีส่วนร่วม ส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กร
ภาคประชาชน บริหารกิจการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปกครองส่วนท้องถิ่น 3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ

    (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ       -       -       -       -       -
ประชาชนในการบริหารกิจการ
ของ เทศบาลต าบลโคกกรวด
3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ
และการประเมินผลการด าเนินงาน
   (1) กิจกรรมการประเมินผลการ       -       -       -       -       -
ปฏิบัติราชการของ เทศบาลต าบล
โคกกรวด

3.2 การรับฟังความ 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็น การรับและตอบ คิดเห็นของประชาชน ในการ
สนองเร่ืองร้องเรียน/ร้อง ด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่
ทุกข์ของประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่มีผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ และสุข
อนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
3.2.2 มีระบบและช่องทางให้
ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้อง
เรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้อง
เรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับ
เร่ือง ระยะเวลา และผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน
/ร้องทุกข์
  (1) มาตรการจัดการเร่ืองราว       -       -       -       -       -
ร้องทุกข์/ร้องเรียนของ เทศบาล
ต าบลโคกกรวด

3.3 ส่งเสริมการมีส่วน 3.3.3 บูรณาการทุกภาคส่วน
ร่วมของภาคประชาชน เพื่อต่อต้านการทุจริต
และบูรณาการทุกภาคส่วน     (1) กิจกรรมบูรณาการทุกภาค       -       -       -       -       -
เพื่อต่อต้านการทุจริต ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

มิตทิี่ 3 รวม  1 มาตรการ 2 กิจกรรม 0 0 0 0 0
0  โครงการ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4. การยกระดับกลไก 4.1 การจัดวางระบบตรวจ 4.1.1 มีการจัดท าและรายงาน

การตรวจสอบการ สอบภายใน การควบคุม การจัดท าระบบตรวจสอบภายใน

ด าเนินงานของ ภายใน และการบริหาร    (1) โครงการจัดท าแผนการ - - - - -

องค์กรปกครองส่วน ความเส่ียงการทุจริต ตรวจสอบภายในประจ าปี

ท้องถิ่น 4.1.2 มีการจัดท าและรายงาน

การจัดท าระบบควบคุมภายใน

   (1) กิจกรรมติดตามประเมิน - - - - -
ผลการควบคุมภายใน
4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการ
บริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต
   (1) มาตรการบริหารจัดการ - - - - -
ความเส่ียงการทุจริตของ

เทศบาลต าบลโคกกรวด

4.2 การส่งเสริมบทบาท 4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนา
การตรวจสอบของสภา ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
ท้องถิ่น ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้
    (1) โครงการส่งเสริมความรู้ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหาร และ
สมาชิก สภาท้องถิ่น
4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้
โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
    (1) กิจกรรมส่งเสริมและ - - - - -
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น

4.3 มาตรการจัดการ 4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทาง
เร่ืองร้องเรียนการทุจริต การรับเร่ืองร้องเรียนที่มีประสิทธิ

ภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ส าหรับผู้ร้องเรียน

    (1) มาตรการจัดให้มีระบบ - - - - -
และช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยว

กับการทุจริตของ เทศบาลต าบล

โคกกรวด
มิตทิี่ 4 รวม  2 มาตรการ  2  กิจกรรม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

2  โครงการ



 



 ๑๔ 

ส่วนที่ 3 

 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ และ 
การประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 
 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ เทศบาลต าบลโคกกรวด” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่เทศบาลต าบลโคกกรวด ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลโคกกรวดก าหนด
กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง  จากนี้ 
ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณี และกรณีการ
ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากแสวงหา
ประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการนเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน 
และประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557  
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดย
อนุโลม 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลต าบล
โคกกรวด จึงได้จัดท ามาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลโคกกรวด"  
ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ชื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและเป็นสากล 

2) เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ  
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4) เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน  
และต่อสังคม ตามล าดับ 
 5) เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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 ๑๕ 

4.กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
5. วิธีการด าเนินการ 
 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
 2) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน 
 3) ประสานสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
 4) ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคูไ่ปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
 5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน
ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง 
ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล 
โคกกรวด ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลโคกกรวด (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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1.1.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการยึดม่ันผลประโยชน์ส่วนตนที่จะไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลโคกกรวด 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือ  
ไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลโคกกรวดจึงได้ด าเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบล 
โคกกรวด เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 2) เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลโคกกรวด 
 3) เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลโคกกรวด มีจิตส านึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่ งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานของเทศบาลต าบลโคกกรวด  

5. วิธีการด าเนินการ 
 1)จัดตั้งคณะท างาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหน่งต่างๆ 
 2)ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท าร่าง
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3)จัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
แนวทางการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4)ปรับปรุงชั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามข้อเสนอ  
ที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดท าคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5)จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
 6)เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่ วยงาน 
และสาธารณะชนให้รับทราบ 
 7)รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) พนักงานของเทศบาลต าบลโคกกรวด มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 80 
ของจ านวนพนักงานฯ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 
 2) มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ชุด 
 3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
(เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน เป็นต้น) 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานของเทศบาลต าบลโคกกรวด มีความประพฤติปฏิบัติงานยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมไม่ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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 ๑๘ 

1.1.3 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต และดารต่อต้านทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการ
ท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ
แก้ปัญหาความชัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วน
บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
อย่างจริงจัง เพ่ือท าให้ปัญหาการทุจริตลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับ
ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่าง
เข้มงวด จริงจัง พร้อมทั้งปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่  
ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลโคกกรวด จึงจัดท าโครงการส่งเสริม 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวดมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
 3) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวดมีความรู้ความเข้าใจในหลัก และแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวดสามารถน าองค์ความรู้หลักธรรมาภิบาล 
ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลต าบลโคกกรวด  

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) จัดท าก าหนดการ 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
 5) จัดฝึกอบรมตามก าหนดการ 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลต าบลโคกกรวดที่เข้ารับการอบรมผ่านการ
ทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล ร้อยละ 90 (ทดสอบความรู้ผ่านระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาลออนไลน์
https://ggde.nacc.go.th) 
 ผลลัพธ์ 
 1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลต าบลโคกกรวดน าหลักธรรมาภิบาล 
มาปรับใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมต่อต้าน
การทุจรติ (ส ารวจโดยแบบประเมินติดตามผล) 
 3) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลต าบลโคกกรวด น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
 1.2.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.ชื่อโครงการ : โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

2.หลักการและเหตุผล 
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ "Conflict of Interest" ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางผ่านมา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 

จากสถานการณ์ข้างตัน จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งปลูกฝังองค์ความรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจาก
ปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 
ซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่ส าคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมใน
การบริหารที่ด้อยพัฒนา 

ดังนั้น เทศบาลต าบลโคกกรวดจึงได้จัดท าโครงการปลูกฝังวิชีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมขึ้น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน ร่วมปกป้อง
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ท าให้เกิดเป็นค่านิยมที่จะไม่ยอมรับการทุจริต 

3.วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวมได้ 
2) เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม 
3) เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน 
4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลโคกกรวด  

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3) ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร, เชิญกลุ่มเป้าหมาย 
5) ด าเนินการตามรูปแบบ/ก าหนดการ ที่ก าหนดไว้ 
6) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
7) รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1 มีการจัดอบรมให้กับประชาชน จ านวน 1 ครั้ง 
2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถยกแยะผลประโยชน์ส่วนร่วมได้ร้อยละ 80 ของจ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
3) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบทดสอบ) 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม และสาธารณประโยชน์ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน

ติดตามผล) 
2) ประชาชนมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน (ส ารวจโดยใช้แบบ

ประเมินติดตามผล) 
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1.2.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2.หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี 
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้ เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่ เป้าหมายดังกล่าว  
โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทย  
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  
เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก  
รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝัง
จิตส านึก ความซื่อสัตย์สุจริต ค่นิยมที่ถูกต้องสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทัน
การทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลโคกกรวดจึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 
 2) เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจ าวัน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลโคกกรวด 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
 5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการท่ีก าหนด 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1 มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง 
 2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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1.3 การสร้างความส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 1.3.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต  และการต่อต้านการทุจริต 

1.ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนของเทศบาลต าบลโคกกรวด 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็ นปัญหาที่สะท้อน

วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค า
นิยมในการรักความดรีู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเดิมถึง (ฉบับที่ 3) พ ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทย
ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรมใน 
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม 
การด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 

เทศบาลต าบลโคกกรวดพิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องสูงจะเป็น
รากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
2) เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม 
3) เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลโคกกรวด 

5.วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
3) ด าเนินการตามโครงการ 
4) สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
5) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) เด็กและเยาชนของเทศบาลต าบลโคกกรวดได้รับการฝึกอบรม จ านวน ระบุจ านวนเด็กและเยาวชนที่

เข้ารับการฝึกอบรม คน 
2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์

ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล 
/แบบทดสอบ) 

ผลลัพธ์ 
1) เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความชื่อสัตย์ สุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจ

โดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
  2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
 2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการด าเนินงาน 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประซาชนมีโอกาส

กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชน  
จะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเทศบาลต าบลโคกกรวด จึงได้มีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาและ
เป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
4) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล

โคกกรวด 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลโคกกรวด 

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดตั้งคณะท างนปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการให้มีกา ร

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น รวมทั้ง

การแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 
5) จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ่ือเผยแพร่ 

ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง  ณ รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบัง แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น 

- มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ 
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- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถามขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น 

- มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น  
การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 

7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center 

8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
9) จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองยุทธศาสต์และงบประมาณ เทศบาลต าบลโคกกรวด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีจ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลโคกกรวดให้มีข้อมูลที่

ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบส ารวจความ

พึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
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2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณ 

1.ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง 

การจัดหารายได้และการใช้จา่ยเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามการกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้  
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลโคกกรวด เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงด าเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงบประมาณ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างได้ทุกโครงการ 
และกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม

ต่างๆ ของเทศบาลต าบลโคกกรวด 
2) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3) เพ่ือป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลโคกกรวด 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) บุคลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด 
2) ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลโคกกรวด 

5. วิธีด าเนินการ 
1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้

ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ 
3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น 

สังเกตการณ์ ติดตามผลการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ 
6) ประชุมก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
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7) รายงานผลการด าเนินการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชน 

ให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 
7.1) ผลการด าเนินโครงการ 
7.2) รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
7.3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบก าหนด 
7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง เทศบาลต าบลโคกกรวด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
2) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 1 ครั้ง 
ผลลัพธ์ 
จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
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2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาล
ต าบลโคกกรวด 

2. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลต าบลโคกกรวด มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และ

การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่ เทศบาลต าบล 
โคกกรวดจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

ดังนั้น เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลโคกกรวดได้ จึงได้จัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการก ากับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลต าบลโคกกรวดเพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน  
การติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้ เช่น 

ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง 
ฯลฯ 

2) เพ่ือก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบกฏข้อบังคับท่ีก าหนด 

3) เพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชกรรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ส านัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลต าบลโคกกรวด 

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล

สาธารณะของเทศบาลต าบลโคกกรวด 
2) ประชุมคณะท างานฯ 

2.1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ
เทศบาลต าบลโคกกรวด ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้
เป็นปัจจุบันทางเว็บไชต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย 
ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
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 2.1.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูล
ผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผ่นพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 

2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน รายงานการก ากับติดตาม 
การด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความ  
พึงพอใจการให้บริการ E - Service 

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง 1 เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

2.2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
การให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์  
ต่อประชาชน 

3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะของเทศบาลต าบลโคกกรวด 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ เทศบาล
ต าบลโคกกรวดให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสต์และงบประมาณ เทศบาลต าบลโคกกรวด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1 มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
-ข้อมูลพื้นฐาน 
- การบริหารงาน 
- การบริหารเงินงบประมาณ 
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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- การส่งเสริมความโปร่งใส 
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 
3) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ

ที่ก าหนด 
4) ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลต าบลโคกกรวด 
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2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล
ต าบลโคกกรวดด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลต าบลโคกกรวดเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น 

และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้งผู้บริหาร  
มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการ
ด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล
ต าบลโคกกรวดด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารระชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรม  

มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม 
และความโปร่งใส 

2) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของเทศบาลต าบลโคกกรวดสู่การรับรู้ของสาธารณชน 

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล
ต าบลโคกกรวด 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
2) ประชาชน 

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 
2) ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
3) จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารและเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 
4) ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริตฯ 
5) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่ก าหนดผู้บริหารควบคุม

ติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
10) รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1 มีประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือยกระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใส 
2) มีนโยบายมาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ

โปร่งใส 
3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลต าบลโคก

กรวด พ.ศ. 2566 - 2570 
ผลลัพธ์ 
เทศบาลต าบลโคกกรวด มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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2.2.2 การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 

2.หลักการและเหตุผล 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย "ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ"  

อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

เทศบาลต าบลโคกกรวดเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น
เองมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระท าอันอาจมีผล 
ต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3.วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลโคกกรวด 
2) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลต าบล

โคกกรวด มีวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. วิธีด าเนินการ 
1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท ามาตรการ "NO Gift Policy ไม่รับ - ไมให้" 
2) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy 
4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
6) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวดด าเนินการตามแนวทาง 

NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ) 
ผลลัพธ์ 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน  

เรื่องสินบน 
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1.ชื่อโครงการ :  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
อ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือ  
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น 
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ 

การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรมเพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริกรที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ เทศบาลต าบลโคกกรวดจึงได้จัดให้
มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลต าบลโคกกรวด 
2) เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3) เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 

คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 

 
5. วิธีด าเนินการ 

1) ผู้บริหารก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย
กฎระเบียบ 

2) จัดประชุมหน่วยงานขี้แจงบทบาทอ านาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
3) จัดตั้งคณะท างานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวม

ความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร 
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5) คณะท างานพิจารณาก าหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
- มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างาน

ส่วนตัวที่มีใช่ 
- มาตรการน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนชั้น 

เลื่อนเงินเดือน 
- มาตรการการน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการ

เลื่อนขัน้ เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
- มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็น

พนักงาน 
- มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรฯลฯ 

6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
7) ด าเนินการตามมาตรการ 
8) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จ านวน 1 มาตรการ 
ผลลัพธ์ 
- ข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลโคกกรวดลดลง 
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2.2.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลต าบลโคกกรวดให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการป้องกัน 

การทจุริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท า "แผนป้องกันการ
ทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)" เพ่ือให้
เทศบาลต าบลโคกกรวดบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และยกระดับคุณความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลโคกกรวด 
2) เพ่ือยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลโคกกรวด 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริต ,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ,จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด รวมถึงรายงานการ  

ท าแผนฯหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงาน
และติดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E -planNACC) 
ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที ่

5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
7) รายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ 

ส านักงานป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E -PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. htp/www.nacc.go.th 
เป็นต้น 

8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลโคกกรวด 

พ.ศ. 2566 - 2570 
ผลลัพธ์ 
เทศบาลต าบลโคกกรวดมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 2.3.1 จัดท าข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก า หนดดัชนี 

ในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึ ง
ข้อเท็จจริงของการทุจริต ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและกรรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอ้ือให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะเป็น
สิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กร
ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผล
ต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลโคกกรวดจึงได้จัดท ามาตรการ "จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล" ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธ รรมาภิบาล
เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรในเทศบาลต าบลโคกกรวด 

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท ามาตรการ "จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล" 
2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลั ก

ธรรมาภิบาล 
3) ทุกส่วนราชการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่ างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น 

ทีป่ระเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น 
-ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
-ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอ านาจหน้าที่ 
-ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว 

เป็นต้น 

 

37 



 ๕๑ 

โดยก าหนดจัดท าเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ 
-ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อ านวยการส านัก/กอง 
-ผู้อ านวยการส านัก/กอง กับ ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน 
- ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา 
4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติ 
5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
7) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลโคกกรวด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
ผลลัพธ์ 
จ านวนขอ้ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 



 ๕๒ 

2.3.2 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ามาตรฐานให้บริการประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลต าบลโคกกรวด ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ

สาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และ
ความสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอ านาจ
หน้าที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้
อ านาจอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และค านึงถึงความ
ถูกต้องชอบธรรมไมเ่ลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อ
ประชาชนและผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่น
ก าหนด เชื้อชาติ อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ 
และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง พระราซกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือ
ว่าประชาชนเป็นสูจะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ 
สุจริตตรวจสอบได ้

ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพ่ึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติจึงได้จัดท าโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน

เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
2) เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
3) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลโคกกรวด 

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
2) จัดให้มีการประชุมคณะท างานจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
3 จัดท าประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ

และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด เช่น 
- ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
- ปรับปรุงปัายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
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5) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
หน่วยงาน เช่น 

- จัดท าป้ายแส้ดงแผนภูมิชั้นตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ 

- จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการประชาชน 
- จัดท าเตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
6) มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยการประเมินความพึงพอใจในการ

ให้บริการ 
7) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง ของเทศบาลต าบลโคกกรวด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน 
2) มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงาน

ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ท าการและในเว็บไชต์หน่วยงาน 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2) จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ลดลง 
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2.3.3 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและประชาชน 

1.ชื่อโครงการ :  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ เทศบาลต าบลโคกกรวด 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี

อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่
มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับ
ส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
ของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงานต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้ อง
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ
ออกค าสั่งมอบหมายของเทศบาลต าบลโคกกรวด 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน 
2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
4) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ

สั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
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นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  
และหัวหน้าส่วนราชการปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ เป็นต้น 

2) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ 
และถอืปฏิบัติ 

3) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ป็งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
ผลลัพธ์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
1) ประชาชนผู้รับบริการของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

ให้บริการของ 
2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

1.ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจหารของเทศบาลต าบลโคกกรวด 

2.หลักการและเหตุผล  
 เทศบาลต าบลโคกกรวด มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และ
การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่ เทศบาลต าบล 
โคกกรวดจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลโคกกรวด ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดท างบประมาณของเทศบาลต าบลโคกกรวด และร่วมด าเนินการโครงการ รวมทั้งติดตามโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม 

/มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลโคกกรวด 

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ ดังนี้ 

1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ านวนสัดส่วนที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการบริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

- การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 
- การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ 
1.2) จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการ

ปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.4) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่  ให้สอดรับกับความต้องการ 

ของประชาชน 
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1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
1.7) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ผู้บริหารและสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ

การปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับวันเวลาและก าหนดการประชุมสภาท้องถิ่น 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดเวทให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และ 
มีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ    
 2) เทศบาลต าบลโคกกรวด มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ผลลัพธ์ 
 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ีน 
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3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินงาน 

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลโคกกรวด 

2.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงด าเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลโคกกรวด 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม

ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลต าบลโคกกรวด ให้เกิดความโปร่งใส  

ตรวจสอบได ้
3) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลโคกกรวด 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลโคกกรวด 

5. วิธีด าเนินการ 
1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
2) จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
3) จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
4) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2 คน 
(2) ผู้แทนสมาชิกสภา    2 คน 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ     2 คน 

  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าส านักปลัด    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 

(1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลโคกกรวดตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
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(2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลโคกกรวด ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย 
ผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพ่ือน าผลที่ด้จากการประเมินมาใช้ในการสงเสริม พัฒนา 
ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลโคกกรวด 

(3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ เทศบาล
ต าบลโคกกรวดส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

(4) ด าเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่เทศบาลต าบลโคกกรวดมอบหมาย 
5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
6) ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากกรติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางที่

หลากหลาย เช่น เว็บไชต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
10) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ

ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลโคกกรวด 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทาง 
ที่หลากหลาย 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ชื่อโครงการ : มาตราการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ เทศบาลต าบลโคกกรวด 

2. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลต าบลโคกกรวดเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ และ

เรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะ  
และการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดท า
มาตรการจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่อร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวก 
และเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชน
รับทราบอย่างทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ /ร้องเรียนของเทศบาลต าบลโคกกรวด ให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ  

ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวก  
และเหมาะสม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลโคกกรวด 
2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลโคกกรวด 

เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 

3) คณะท างานๆ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
- ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลโคกกรวด 
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- ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

- ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
- ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข

ปัญหาช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ 
- ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง

เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความหน้าผลเรื่อง
ร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลได้ด้วยตนเอง 

 3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
-จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติ  

มิชอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะ
ท าการร้องเรียนรายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ เป็นต้น 

- ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
- ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็ นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  
ของหน่วยงาน 

- จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จเรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ 

4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และคู่มือแนวทางการจัดการต่อ 
เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลโคกกรวด 
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

6) จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก 

7) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
10) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร

รับทราบและเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณในการด าเนินการ 
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8. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ

ขั้นตอน 
4) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้วหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง

ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
5 มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลโคกกรวด ให้สามารถ

ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเตือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการ 
ที่ก าหนดไว้ 

ผลลัพธ์ 
ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
3.3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 

กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการที่จะป้องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 

การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ากิจกรรม
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริตเพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน  
และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครื่อข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เข้มแข็งต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม  สนับสนุน และสร้างค่านิยม 

ในการต่อต้านทุจริต 
2) เพ่ือพัฒนาเครื่อข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลโคกกรวด 

5. วิธีด าเนินงาน 
1)จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน  

ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโคกกรวด 
2)ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน

ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโคกกรวด 
3)หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ

ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
4)หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อน 

ตามแนวทางแผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
5)สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 1 เครือข่าย 
ผลลัพธ์ 
มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
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มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 

1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

2.หลักการและเหตุผล  
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
ของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงาน  
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพ่ือ  
เพ่ิมประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง
จากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง  
ตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็น  
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่าง  
มีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบลโคกกรวด เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ

ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด า เนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

2) เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการ 
ใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุด  
ต่อองค์กร 

3) เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
การปฏิบัติป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาส  
ของความส าเร็จของงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรในเทศบาลต าบลโคกกรวด 

5. วิธีการด าเนินการ 
1) จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสสอบ

ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
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ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ 
ของเทศบาลต าบลโคกกรวด ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากร  ทุกประเภทว่า
เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนดเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุ จริต 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกหน่วยงาน/ทุกกอง ของเทศบาลต าบลโคกกรวด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ 

ปฏิบัติหน้าที่ 
2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ผลลัพธ์ 
1) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

ของงาน 
3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 
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4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2.หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่า 
จะเป็นในภาครัฐเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอตีต
ที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้  
เป็นเรื่องๆ ไปซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ 
ที่ทางราชการก าหนดไว้ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการต้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน 
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึง การด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่งานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล  
ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมาย
การปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทนและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่ วยงาน 
ที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าช้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 

2) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4) เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลโคกกรวดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ์

4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด 

 
5. วิธีด าเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 
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2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 

(1) การรับรองว่การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่
กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3) 

(2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4) 

(3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 

(4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 

3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 

4) น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน

และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกหน่วยงาน/ทุกกอง ของเทศบาลต าบลโคกกรวด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ

ทุจริตโดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
ผลลัพธ์ 
1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 

ในระดับมาก) 
2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 
3) การทุจริตเทศบาลต าบลโคกกรวดลดลงร้อยละ 5  
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4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

1.ชื่อโครงการ : มาตราการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลต าบลโคกกรวด 

2.หลักการและเหตุผล  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 256 1 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต 

และประพฤติมิชอบก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนด 
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index  
- CP) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน นอกจากนี้ ยังได้น าผลการประเมิน ITA ไป
ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 
คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมี
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CP) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่
ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
ซึ่งได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การปรับ "ระบบ" เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย "ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ" 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่ งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง  
ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลโคกกรวดจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในระดับท้องถิ่นเอง จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลโคกกรวด
เพ่ือเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลโคกกรวด 
2) เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในเทศบาลต าบลโคกกรวด 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงานภายในของเทศบาลต าบลโคกกรวดทุกหน่วยงาน (ส านักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน) 

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
2) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
3) คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่

อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 4) คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

5) ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยงการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และช่องทางอ่ืนๆ 
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6) มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้แก ่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด 

7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
8) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกหน่วนงาน/ทุกกอง ของเทศบาลต าบลโคกกรวด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการ  

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต จ านวน 1 ชุด 
2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการ 

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง  
3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ  

ความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ผลลัพธ์ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลโคกกรวดลดลง 
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4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
5.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

1.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้ และยึดเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้ นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ  
ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มักมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความช็อกฎหมาย 
ระเบียบ หรือ กฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิด 1 ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สนิ กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่นบุคคลและประโยชน์สว่นรวม และแนวทาง
การปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
ระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
1) เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระเบยีบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้

เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด 

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าโครงการ/แผนงาน 
2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ

ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดท าก าหนดการ ประสานวิทยากร จัดท าเอกสารประกอบการอบรม 

จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ 
4) อบรมให้ความรู้ตามก าหนดการ 
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5) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
6) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณ 600,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1 มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
ผลลัพธ์ 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
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4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2.หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางจะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศ  
การท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใส
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 

จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศัยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเกิด
กลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของฝ่ายบริหาร 
2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวด 

5. วิธีการด าเนินงาน 
1) จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
2) จัดอบรมให้ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ 

ในการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลโคกกรวด 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน

ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย  
ปีละ 1 ครั้ง 

2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ์ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ส าหรับ 
ผู้ร้องเรียน 

1.ชื่อโครงการ :  มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลต าบล
โคกกรวด  

2.หลักการและเหตุผล 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้นๆ วางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมเป็น
ภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร
เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสม ซึ่งได้ผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

เทศบาลต าบลโคกกรวด มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถเสนอ
เรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการจัดให้
มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลต าบลโคกกรวด 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากร  

และประชาชน 
2) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

โปร่งใส เป็นธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด 

5. วิธีด าเนินการ 
1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า

เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแส และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการความก้าวหน้า
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

2) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

3) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 

4) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานบนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5) รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลโคกกรวด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยส าหรับ  

ผู้ร้องเรียน 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจาก

จ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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