
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

 
 
 
 
 
 
 

โดย ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   
หมู่ที่ ๔  ต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๑๐  

โทรศัพท์  ๐๔๔-๙๓๘๘๒๐, / โทรสาร ๐๔๔-๙๓๘๘๒๐ 

 

 



ค ำน ำ 
 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความ
เสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหาร
ราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ         
การบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย 
ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  

 

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้   

 

 เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล-
ด่านนอก จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบล-
ด่านนอก ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ให้บรรลุเป้าหมายและ
เป็นการถือปฏิบัติตามค าสั่ง คสช. เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็น
นโยบายชาติด้วย 

 
 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 



สารบัญ 
 
 
เร่ือง                   หน้า   
 
ส่วนที่  ๑  บทน า          ๑ – ๑๖ 
 
ส่วนที่  ๒  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)    ๑๗ – ๒๔ 

    ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
 
ส่วนที่  ๓  มิติที่ ๑ – มิติที่ ๔ รายละเอียดของโครงการ     ๒๕ – ๑๘๔ 
              

              
ภาคผนวก 
 ๑.  ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 ๒.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
    แบบที่ ๑ – ๓/๑  และแบบการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 
    
 

*******************************  



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.) ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
---------------------- 

   ตาม  หนังสือส านักงาน ป.ป.ช.  ที่ ปช. 00๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 25๖๐ เรื่อง 
การจัดท าแผนป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแนวทาง การด าเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ประกอบกับ  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
Integrity and Transparency Assessment (ITA) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยทางส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
การด าเนินงาน  (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 

   องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   จึงประกาศใช้
แผนปฏิบัติการดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
 

    ประกาศ  ณ วันที่    ๑๙  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

 
(นายสมพงษ์  ไกรฤกษ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 



~ ๑๗ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ส่วนที่ 2 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1. การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง              
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการอบรมพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
1.1.1 (2) โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ผู้น าชุมชน 
สมาชิก ใช้หลักธรรมาภิบาล 
1.1.1 (3) โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการทางการเมือง 
1.1.1 (4) โครงการฝึกอบรม/
สัมมนาพัฒนาความรู้ ทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมผู้น า
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
1.1.1 (๕) โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง 
1.1.1 (๖) โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต 
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
นอก” 
1.1.2 (2) มาตรการ 
“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต” 
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้ 
เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านนอก 
1.1.3 (2) มาตรการ “จัดท า
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” 
1.1.3 (3) มาตรการ “ปลูกฝัง
องค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of Interest” 
๑.๑.๓ (๔) กิจกรรมรณรงค์และ
ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นใน
องค์กรภาครัฐ 
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๓๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
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๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 



~ ๑๘ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 
มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 1.2 การสร้าง

จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในหมู่บ้าน 
2) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ป่าชุมชน  
3) โครงการจัดอบรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4) Big Cleaning Day ด่านนอก 
๕) โครงการอบรมธรรมะเพื่อ
พัฒนาจิตใจผู้สูงวัยต าบลด่าน
นอก 
๖) โครงการลด ละ เลิก อบายมุข 
๗) โครงการรณรงค์การอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
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๒๐,๐๐๐ 

 

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 
2) โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชน 
3) โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน 
4) โครงการค่ายอาสานักจิต
สาธารณะเยาวชนต าบลด่านนอก 
5) โครงการสืบสานวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
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๒๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๙ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 

กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านนอก 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 2.2 มาตรการสร้าง           
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1 (1) มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล  
2.2.1 (2) มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านนอก ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
นอก และหัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน” 
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหา
พัสด”ุ 
2.2.2 (3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 
2.2.2 (4) โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัต ิ
2.2.3 (๒) โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.2.3 (๓) กิจกรรมการใช้บัตรคิว
ในการติดต่อราชการ 
2.2.3 (๔) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน” 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่        
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.1 (2) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (2) มาตรการมอบอ านาจ
ของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านนอก 

- 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 



~ ๒๐ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2.3.2 (3) มอบอ านาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
2.3.2 (4) มาตรการการออก
ค าสั่งมอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล    
ด่านนอก ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านนอก และหัวหน้า
ส่วนราชการ 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์  

2.4.1 (๑) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
2.4.1 (๒) ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ ์
2.4.2 (1) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชน 
2.4.2 (๒) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 2.5 มาตรการจัดการ 
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
นอก”                               
2.5.2 (1) กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านนอก 
2.5.2 (1) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ”    
2.5.2 (2) มาตรการ “แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 
2.5.3 (3) มาตรการ “ด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านนอก        
ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 



~ ๒๑ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านนอกให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
3.1.1 (2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านนอก” 
3.1.1 (3) กิจกรรม “อบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” 
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” 
3.1.2 (2) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง”                            
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านนอก” 
3.1.3 (2) โครงการส่ือ
ประชาสัมพันธ ์
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 

 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 

3.2.1 (1) โครงการจัดประชาคม
แผนชุมชนประจ าป ี
3.2.1 (2) การด าเนินงานศูนย์รับ
เร่ืองราวร้องทุกข์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านนอก 
3.2.2 (1) มาตรการก าหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน 
3.2.2 (2) โครงการ อบต.สร้าง
สุขสร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน 
(ร่วมกับอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่) 
 
3.2.3 (1) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3.2.3 (2) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 



~ ๒๒ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 3.3 การส่งเสริมให้

ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านนอก 
3.3.1 (2) ประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมต าบล 
ประจ าป ี
3.3.1 (3) การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
3.3.3 (1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านนอก 
3.3.3 (2) มาตรการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
นอก 
 

- 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๓ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 
มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี ประจ าป ี
4.1.1 (2) โครงการจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบล ด่าน
นอก 
 

- 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

 4.2 การสนับสนุนให้         
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การ
โอน ย้าย 
4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
4.2.2 (2) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย และ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล    
ด่านนอก 
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 
4.2.3 (2) โครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1 (1) โครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นด้านการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
4.3.1 (2) กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 
4.3.2 (1) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 



~ ๒๔ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 
4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ 
ทุจริต 

 
4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
4.4.1 (2) มาตรการการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต 
4.4.2 (1) กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 
 

 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 

 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 



~ ๒๕ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

ส่วนที่ 3 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข  
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

  
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี ( Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการท างาน
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังท่ีมีส่วนบั่นทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ใน
สถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการ
ที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้ง
สร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่
เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความ
โปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมา   
ภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม ( Legitimacy) หลักความโปร่งใส ( Transparency) หลักความรับผิดชอบและ
การตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น 
การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้าน
ความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการ
ด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  องค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านนอก  จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
 
 
 



~ ๒๖ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม      
และจริยธรรม 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร  
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 งบประมาณปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม  
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่าง    
มีประสิทธิภาพ 



~ ๒๗ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้น าชุมชน สมาชิก ใช้หลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกท่ีมากับ
กระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือ      
เป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
จิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้น าชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว 
และในการปฏิบัติราชการ 
 2. เพ่ือให้ผู้น าชุมชน สมาชิก ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วม
ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
 3. เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ  
 1. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านนอก บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 2. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็น
คุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญถวายทาน
แก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
 3. การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ  
 



~ ๒๘ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 งบประมาณปีละ ๔๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 2. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละ             
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  



~ ๒๙ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการทางการเมือง 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม   
เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท 
โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่าง
ที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม      
ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรม
ประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
 ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ได้รับการประเมินคัดเลือกจากส านักงาน ป.ป.ช.             
ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและท่ีดี ด้านการปูองกัน        
การทุจริตปี พ.ศ. 2๕๖๐ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุาย-
บริหาร ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝุายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท า  
โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
ดังกล่าวนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  
 2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน 
 3. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
 4. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึก  
การต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงาน   
หรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 งบประมาณปีละ ๓๐,๐๐๐  บาท  
 
 



~ ๓๐ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน          
ของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้าน       
การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 



~ ๓๑ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : โครงการการฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาความรู้ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมผู้น าชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความเจริญก้าวหน้า
ต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์    
มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างด ีเมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะ    
หรือประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจาก
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงาน
ตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกท่ี
ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่
ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
แล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการปูองกันการทุจริต   
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต
ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ      
และพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมี
ความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน 
ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
 2. เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 3. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน      
ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 4. เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต     
ให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ท าวัตรเช้า) ทุกวันพระ  
 
 



~ ๓๒ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 1. ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)  
 2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ  
 3. จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ  
 4. เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและเกิด
ความเหมาะสม 
 5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
 6. วัดและประเมินผลโครงการฯ  
 

8. งบประมาณ 
 งบประมาณปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  
 2. บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 3. ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กร      
ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 



~ ๓๓ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพ่ือพิจารณาปรับปรุง
การท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงที่ใช้ในการ
ประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วยความส าเร็จ       
ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะและผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอ่ืนมาอ่านแล้ว   
มีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดข้ึนคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงได้จัดท าสมุดความดี
พนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล         
การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบ
วินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงาน  
 2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ  
 3. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

5. ระยะเวลา 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2๕๖๔) 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุกวันและ     
ส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
 2. รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี  

7. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

8. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมาย  
 2. มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้  
 3. พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตามก าหนด  



~ ๓๔ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความเจริญก้าวหน้า
ต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์     
มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างด ีเมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะ    
หรือประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจาก
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรม               
ในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทาง           
ในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึกท่ีดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา 
กรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์            
ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น              
มีความโปร่งใสมีการปูองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต
ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ      
และพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดี    
มีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน 
ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
 2. เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 3. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน       
ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 4. เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต      
ให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ท าวัตรเช้า) ทุกวันพระ จ านวน ๑ ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม         
 
 



~ ๓๕ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 1. ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)  
 2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ  
 3. จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ  
 4. เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและเกิด
ความเหมาะสม 
 5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
 6. วัดและประเมินผลโครงการฯ  
 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  
 2. บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 3. ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กร      
ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 



~ ๓๖ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ด่านนอก” 

2. หลักการและเหตุผล 
กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
ก าหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการ   
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่น
ในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการ         
แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ 
ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหา
ประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตน           
และประโยชน์ส่วนรวม  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วน-
ต าบลด่านนอก  ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล-   
ด่านนอก” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน    
ที่ ชัดเจนและเป็นสากล 
 2. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ         
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 
 5. เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน          
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป  
 
 



~ ๓๗ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  เปิดเผย            
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร   
ของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ-
บริหารส่วนต าบลด่านนอก 



~ ๓๘ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่การ

เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ   
โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์       
ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ       
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วน-
ต าบลด่านนอก จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 2. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
จิตส านึก 
 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ        
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่  
 



~ ๓๙ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือ
บางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติ
หน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน ” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์
อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้า
รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการ
ประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรม
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลด่านนอก  เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างาน
โดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 2. เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ- 
บริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 3. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  มีจิตส านึก ค่านิยม    
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอด
จากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
 



~ ๔๐ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงาน  
ไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 



~ ๔๑ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกัน       
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มี
กฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปูองกัน             
และปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ     
และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3         
(พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน   
5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น     
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็น
กลไกส าคัญท่ีจะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้
ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริต         
คอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
 
 
 
 



~ ๔๒ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
 2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
 4. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  



~ ๔๓ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542         

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ 
เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปี      
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 

จากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจ
สาเหตุและปัจจัยที่น าสู่การคอร์รัปชัน เพ่ือจะได้หาทางปูองกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่น าไปสู่
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง           
ที่เก่ียวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่ส าคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการ
บริหารที่ด้อยพัฒนา 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  จึงได้จัดท ามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม        
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่
ของรัฐขาดจิตส านึกในหน้าที่ที่จะปกปูองผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อ านาจทางราชการโดยมิชอบ
ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบ
ต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 2. เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรม
และผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ อันจะน ามาซึ่งการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้  
 2. ออกแบบกิจกรรม  
 3. จัดเตรียมเอกสาร  
 4. ด าเนินการจัดประชุม  
 5. สรุปรายงานการประชุม  



~ ๔๔ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 



~ ๔๕ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรณรงค์และต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นในองค์กรภาครัฐ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท า
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน ” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์
อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้า
รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการ
ประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรม
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก เพื่อให้พนักงาน
ทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 2. เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ- 
บริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 3. เพ่ือเสริมสร้างให้พนักงานส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 



~ ๔๖ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 งบประมาณปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงาน  
ไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 



~ ๔๗ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ( Climate Change) ที่ท าให้

อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิต
ของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
ตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหา
ที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็น
หนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่ง
กรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ 
ของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหาร-
ส่วนต าบลด่านนอก เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม 
(Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชน  
และพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน 
 2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว      
ในต าบลด่านนอก 
 3. เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม ( Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อน      
แก่ประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นที่สาธารณะในเขตต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
 

6. วิธีด าเนินงาน  
 1. ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน       
ในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูก
ต้นไม้ 
 3. จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ  
 4. ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน            
และประชาชนในท้องถิ่น 



~ ๔๘ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 5. ดูแลรักษาและติดตามผลโดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 2. ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
 3. ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 4. ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นในชุมชน  



~ ๔๙ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ป่าชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ท าลายปุาไม้ที่ผิด

กฎหมายได้เพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดชและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์
ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณปุาไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่ง
พระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปุา 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 
4 อย่าง” ปลูกปุา 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ 
ปลูกไว้ท าท่ีอยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูก
ไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านนอก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  จ านวน ๗ 
หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 
 2. ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านนอก จ านวน ๗ หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก โดยบูรณาการร่วมกัน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านนอก พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง ๗ หมู่บ้าน 
ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  และแหล่งน้ า คู คลอง ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 
 
 



~ ๕๐ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ (กลุ่มรวม  
ทุกชุมชน) 
 2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อย   
แต่ละชุมชน) 
 3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน)  
 4. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง               
ท าความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม 
สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป 
 6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๒  
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ ๕๐,๐๐๐  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 
 



~ ๕๑ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่จากการที่มีการ  ลักลอบตัดไม้ที่ผิด

กฎหมายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศมีจ านวนลด  น้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก  หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน จึงได้ท าการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้กันเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะสามารถ  ช่วยให้ธรรมชาติของประเทศกลับมามี
ความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของ
ประเทศ พระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานาประการที่จะเพ่ิมปริมาณของปุา  ไม้ในประเทศไทยให้มากขึ้นอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการ  ด าเนินงาน คือแนวคิดเรื่อง "ปลูกปุา ๓ อย่าง 
เพ่ือประโยชน์ ๔ อย่าง" ปลูกปุา ๓ อย่าง ได้แก่ ปุาส าหรับไม้ ใช้สอย ปุาส าหรับเป็นไม้ผล และปุาส าหรับเป็นเชื้อเพลิง 
ประโยชน์ ๔ อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน  พอใช้ และระบบนิเวศน์ พออยู่หมายถึงไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ท าท่ีอยู่
อาศัยและ จ าหน่าย พอกินหมายถึงปลูก  พืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร พอใช้หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรง
และพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  องค์การ-
บริหารส่วนต าบลด่านนอก ในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ  องค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๗) โดย  ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบล    
มีหน้าที่ต้องคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล     
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล ด่านนอก  จึงได้จัดท าโครงการ  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชน รวมถึงผู้น าท้องที่  ผู้น าท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชน รวมถึงผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น ในการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

๒. เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี และให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน  
๓. เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มเยาวชน เด็กนักเรียน   โรงเรียน และวัดบ้านด่านนอก  
พนักงานส่วนต าบลด่านนอก และประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ (กลุ่มรวมทุก
ชุมชน) 
 2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่
ละชุมชน) 
 3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน)  
 



~ ๕๒ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 4. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท าความ
สะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม 
สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป 
 6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณปีละ ๓๐,๐๐๐  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. เด็ก และเยาวชน รวมถึงผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น มีความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

๒. เกิดความสามัคคี และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน  
๓. ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 



~ ๕๓ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : Big Cleening Day ต าบลด่านนอก 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559 ) 

ประเทศไทยต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับ  
ซ้อน มากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป   
เพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืน ของสังคมไทย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ด่านนอก  เป็นไปตามแนวทางวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ         
ฉบับที่ 11  ที่ก าหนดไว้ว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อ       
การเปลี่ยนแปลง” จึงจ าเป็นที่จะต้องท าให้บ้านเมืองมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สังคมสงบและปลอดภัย เพื่อส่งเสริม
ทุนทางสังคม บนพื้นฐานวิถีชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาของทุกๆด้าน       
จากทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันพัฒนารักษาความสะอาด พื้นที่ของตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนต้องสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในสังคมให้เกิดจิตส านึก และปลูกฝังวินัยให้แก่เยาวชนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนต าบลหนอง โน 
ให้เป็นต าบลที่สะอาดและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันเป็นการร่วมกันท าความดีถวายในหลวง  

ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากปัจจัยหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอความสะอาด เรื่องมลพิษด้าน
ต่างๆ ซึ่งเรื่องของการรักษาความสะอาด เป็นงานและหน้าที่อย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้อง
รับผิดชอบในพ้ืนที่ ดูแลรักษา อ านวยความสะดวก ไม่ให้พ้ืนที่สกปรก  โครงการ Big Cleening Day จึงเกิดข้ึน      
เพ่ือเป็นศูนย์รวมการร่วมแรงร่วมใจ ของคนในท้องถิ่น ร่วมกันท าความสะอาด กวาดบ้านกวาดเมืองในมีความสะอาด
เรียบร้อย ประกอบกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (2) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติสภา -
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (17) 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน 
2. เพ่ือสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในชุมชน เสริมสร้างวินัยการรักสะอาด 
3. เพ่ือพัฒนาต าบล ท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัย และการด ารงชีพ 

ที่ดีของประชากร 
๔. เพ่ือให้ผู้น าชุมชน และชาวบ้าน ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน ในความรับผิดชอบและสิ่งสาธารณประโยชน์ 

เช่น ศาลากลางบ้าน  แหล่งน้ า หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
สะอาด สวยงาม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ท าความสะอาดพ้ืนที่ในเขตต าบล ด่านนอก  โดยมีภาคประชาชน และองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
ร่วมกัน  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดหมู่บ้าน 
และสิ่งสาธารณประโยชน์มากขึ้น 
 



~ ๕๔ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีการด าเนินงาน 
1.จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติตามข้ันตอน 
2.ประชุมและเสนอรายละเอียด 
3.ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ 

 4. จัดทีมพลังประชาชน  แบ่งพ้ืนที่การท าความสะอาดทั่วทั้งต าบลด่านนอก โดยมีการเก็บ กวาด ถางหญ้าริม
ทาง ฯลฯ ขุดลอกคูคลอง ท าส านักงานก็มีการท า 5.ส 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณปีละ ๓๐,๐๐๐  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม ท าให้คุณภาพ
ชีวิตการท างานดีขึ้น 
 2. สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง  
 3. ประชาชนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์  

๔. พ้ืนที่ในต าบลหนองพลับมีความสะอาดเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น 
๕. ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ 
๖. ทุกภาคส่วนร่วมกันท าให้ต าบลด่านนอกเป็นเมืองสะอาด มีความปลอดภัยร่มรื่น และน่าอยู่ เข้าสู่สังคม     

ที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 



~ ๕๕ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : อบรมธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจผู้สูงวัยต าบลด่านนอก 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ปัจจุบัน โลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้มากข้ึน การสร้างความรู้แก่ผู้สูงอายุ  เพ่ือสนับสนุนกลุ่มสมาชิก
ผู้สูงอายุ  ให้สามารถด ารงชีวิต  ของผู้สูงอายุ  อย่างถูกต้อง  เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ที่เกิดจาก              
การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีขวัญและก าลังใจในการเรียนรู้และสามารถเผยแพร่  ความรู้ให้แก่กลุ่ม
เด็กและเยาวชน  เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในที่ต่างๆ  และมีเปูาหมายที่จะพัฒนาคุณภาพและสภาพจิตผู้สูงอายุ       
ในพ้ืนที่ต าบลด่านนอก เป็นการส่งเสริมนโยบายในการพัฒนาการของกลุ่มผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 

คุณภาพชีวิตเป็นเปูาหมายหลักของสังคมคือประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีทั้งร่างกายและจิตใจทุกเพศ ทุกวัย 
จากการศึกษาข้อมูลพบว่าประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทั้งด้านปริมาณและสัดส่วนต่อประชากร               
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑ 1 (พ.ศ.๒๕๕5 – ๒๕๕9) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  มีคุณภาพ มีคุณค่า 
สามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง  เป็นพลังในการพัฒนาสังคม    ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจึง        
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกฝุายจะต้องร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่องในการเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุทุกคน
ตลอดจนบุคคลในครอบครัวและชุมชน  

 ผู้สูงอายุถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของสังคมท่ีมีคุณค่ายิ่งเนื่องจาก ผ่านประสบการณ์มามาก ได้เคยเป็นก าลัง
ส าคัญของสังคมมาก่อน  มีความรู้  มีทักษะ อนุรักษ์ และสืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตดั้งเดิม และได้ท า
คุณประโยชน์แก่สังคมมาแล้วมากมาย  จ าเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังจะต้องให้ความส าคัญ ในการยกย่องให้การดูแล    
ผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สุขภาพจิต สุขภาพกายเป็นการเชิดชูเกียรติให้ผู้สูงอายุ  สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข  
3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม 
๓. เ พ่ือเป็นการสร้างขวัญ และก าลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อด ารงใน

สังคมอย่างมีคุณค่า 
4.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นทัศนะต่างๆ ร่วมกัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - กลุ่มผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป  ในเขตต าบลด่านนอก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีการด าเนินงาน 
๑. จัดท าโครงการเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนวิทยากร 
๓. ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ 
4. เข้ารับการฝึกอบรมตามสถานที่วันเวลาที่ก าหนด 
5. สรุปและประเมินผลการฝึกอบรมก่อนและหลังการด าเนินโครงการ (แบบสอบถาม) 
6. รายงานผลการฝึกอบรมตามโครงการ 
 



~ ๕๖ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณปีละ ๒๐,๐๐๐  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้าน

โภชนาการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 
๒. ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม 
๓. สร้างขวัญ และก าลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อด ารงในสังคมอย่าง       

มีคุณค่า 
๔.ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นทัศนะต่างๆ ร่วมกัน 



~ ๕๗ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลด ละ เลิก อบายมุข 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
จากสถานการณ์บ้านเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหามากมาย คณะสงฆ์มีด าริที่จะ

เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน โดยให้
พุทธศาสนิกชนได้น้อมน าหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน กับ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ที่ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันในเรื่องการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์และท าให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีกัน  และ  มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และขอให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการฯ เพ่ือเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ความสามัคคีและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์
สามัคคีในหมู่คณะ 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
 3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม  
 4. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม  
 5. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
 6. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 วัดในเขตพ้ืนที่ต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

6. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน  
 2. จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
 3. ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
 4. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ  
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง  
 6. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  
 7. ด าเนินการตามโครงการ  
 8. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ ๒๐,๐๐๐  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  



~ ๕๘ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก  
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์  
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง  
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
 5. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
 6. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด  



~ ๕๙ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆได้พัฒนาและสร้างสรรค์ข้ึนเพื่อใช้

เป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกและกระตุ้นให้คนในชุมชน
ท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น     
และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยม และความเป็นไทย ในปัจจุบัน
วัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด รวมทั้งประเพณีและ   
วิถีชีวิตที่ดีงาม ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรม ได้มีการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างหลากหลายกันในพ้ืนที่ ไม่ได้รับการสืบ
สานและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและจิตใจท าให้คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมลด
น้อยไปจนแทบจะสูญหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมองค์ความรู้ในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะโดดเด่นที่
แตกต่างกันไปตามสภาพพ้ืนที่ ในแต่ละพ้ืนที่มีภูมิปัญญาหลากหลาย ควรที่จะได้รับการถ่ายทอดเยาวชนรุ่นหลังสืบไป 
การอนุรักษ์เป็นหนทางหนึ่งที่ยั่งยืน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้ด ารงอยู่ในท้องถิ่น 

การเรียนรู้ภูมิปัญญา ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอด  ภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพื่อให้เยาวชนสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้  ถ่ายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชน  และชุมชนโดยตระหนักถึงความส าคัญของ
ชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้า  ความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีการศึกษาเรียนรู้วิถีการ
ด ารงชีวิต ชุมชนภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ที่มีมาช้านาน บนพื้นฐานของธรรมชาติที่เก่ียวพันสอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชน 

องค์การบริหารส่วนต าบล ด่านนอก  เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีก าลังจะสูญหาย จึงจัดโครงการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นข้ึนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารงอยู่   
รักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อให้ชุมชนแข็งแรงมีรากแก้ว ไม่ถูกกลืนไปกับกระแส
โลกาภิวัฒน์โดยปราศจากดุลยภาพทางปัญญาและความรู้ที่จะอนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ องค์การบริหารส่วน -
ต าบลด่านนอก จึงจัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ขึ้นให้เด็กเยาวชน รุ่นลูกหลานโดยการสืบทอด
ประเพณีในต าบลด่านนอกสืบทอดกันต่อๆมา 

3. วัตถุประสงค ์
๑.   เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๒. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู    

และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย 
๓.  เพ่ือให้ เด็กเยาวชน ในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น     

ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นสืบไป 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กเยาวชน, ผู้สังเกตการณ์, วิทยากร ร่วมกันฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตพ้ืนที่ต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
 
 



~ ๖๐ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีการด าเนินงาน 
๑. ประชุมเพ่ือเตรียมการจัดงานโครงการฯ 
๒. เขียนโครงการฯเพื่อขออนุมัติจัดท าโครงการฯ เสนอผู้บริหาร 
๓. ประสานผู้สืบทอดประเพณีท้องถิ่น ในต าบลด่านนอก เพ่ือเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กเยาวชน 
๔. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๕. ประสานกับโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลด่านนอก ขอนักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
๖. ประชาสัมพันธ์โครงการฯให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
๗. จัดตารางเวลาท ากิจกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
๘. ด าเนินการตามก าหนดการโครงการฯ 
๙. สรุปและประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑  
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ ๒๐,๐๐๐  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป 
๒. เด็กเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบ

สานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็น
ไทย 

๓. เด็กเยาวชน ในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น       
ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 



~ ๖๑ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๕ ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและ

จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญควรได้รับการพัฒนา
เพ่ิมพูนความรู้อยู่เสมอ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักในคุณค่าของ
ความเป็นไทย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยลดช่องโหว่ในการเกิดปัญหาสังคม โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
เยาวชนแห่งชาติ   

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  จึงได้จัดท าโครงการอบรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน -
ต าบลด่านนอกขึ้น เพ่ือเป็นองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชนท าหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนในชุมชน
ประสานกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชนรวมสังเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาและข้อเสนอในการรวมกลุ่มกันท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กันอย่างต่อเนื่อง   โดยมีการจัดระบบการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบของสภาเด็ก
และเยาวชนเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม และช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีของเยาวชน      
ในต าบล ด่านนอก  รวมถึงทักษะการเป็นผู้น า การบริหารจัดการองค์กร การสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้กับ      
องค์กรเด็กและเยาวชนต าบลด่านนอก จะได้เป็นฐานให้กับครอบครัวให้มีความสุขต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงสิทธิบทบาทหน้าที่ของตน 
๒. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านผู้น าเด็กและเยาวชน 
๓. เพ่ือสร้างเครือข่ายการท างานขององค์กรเด็กและเยาวชนต าบลด่านนอก 
๔. เพ่ือสร้างความสมัครสมานสามัคคีของเด็กและเยาวชนต าบลด่านนอก 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนต าบลด่านนอก , คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนต าบลด่านนอก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตพ้ืนที่ต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  

6. วิธีการด าเนินงาน 
๑. จัดประชุมคณะท างาน 
๒. จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ 
๓. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและเนื้อหา/ ประสานงานกับวิทยากร และสถานที่ฝึกอบรม 
๔. ฝึกอบรมตามหลักสูตร 
๕. ประเมินผลการอบรม โดยประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
๖. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณปีละ ๓๐,๐๐๐  บาท  



~ ๖๒ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
๒. ได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสังคม 
๓. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะด้านผู้น า 
๔. องค์กรเด็กและเยาวชนต าบลด่านนอก สร้างเครือข่ายการท างานของตนเองได้  
๕. เด็กและเยาวชนต าบลด่านนอก มีความรู้รักสามัคคีต่อกัน 



~ ๖๓ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึดติด
อยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหา     
ที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้รับ
การเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่อง ศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เก่ง ดี             
มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการคุณธรรม สานสายใย
ครอบครัว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก และ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลด่านนอก  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน       
ให้เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอ้ืออาทรต่อกัน ตลอดจน
ส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด             
และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์
สามัคคีในหมู่คณะ 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
 3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม  
 4. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม  
 5. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
 6. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  โรงเรียนในเขตต าบล
ด่านนอก  ครู อาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตพ้ืนที่ต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน  
 2. จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
 3. ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
 4. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ  
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง  
 6. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  
 7. ด าเนินการตามโครงการ  
 8. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  



~ ๖๔ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก  
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์  
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง  
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
 5. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
 6. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด  



~ ๖๕ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมเด็กและเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินใน
กระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด าเนินชีวิต
โดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมี
แนวโน้มในการด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพ่ึง
ยาเสพติด 
 เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มีพลัง
อันส าคัญท่ีสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชน
เป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก
ในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็น
ทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ 
เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิต
ที่เหมาะสม 
 โครงการอบรม “คุณธรรมเด็กและเยาวชน ” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและ
ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะใน
การด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข ” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่น าธรรมะน าหลักค าสอนที่รับไปประยุกต์ใช้
ชีวิตประจ าวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การ
พัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต 
ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง 
รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการปูองกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วย
คุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จเพ่ือเกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์
สามัคคีในหมู่คณะ 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
 3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม  
 4. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม  
 5. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กนักเรียนและเยาวชนต าบลด่านนอก  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
 
 
 
 



~ ๖๖ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน  
 2. จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
 3. ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
 4. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ  
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง  
 6. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  
 7. ด าเนินการตามโครงการ  
 8. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก  
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  



~ ๖๗ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : โครงการค่ายอาสานักจิตสาธารณะเยาวชนต าบลด่านนอก 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก  

ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด าเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนียว
จิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการด าเนินชีวิตที่
ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพ่ึงพายาเสพติด เด็กและ
เยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันส าคัญที่
สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี
พัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็นคนที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา        
มีความอดทน รอบคอบในการด าเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง              
ให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ 
เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิต
ที่เหมะสม ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหาร-
ส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน        
ตามมาตรา 16 ข้อ 11 การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและน า
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา      
เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม 
 3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม  
 4. เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตส านึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ      
ต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง 

4. เป้าหมาย 
 ผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก โรงเรียนในเขตต าบล-
ด่านนอก  ครู อาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  



~ ๖๘ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

8. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมปรึกษาหารือ/ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ  
 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพื้นท่ีได้รับทราบ  
 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม  
 5. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป  

9. งบประมาณ 
 งบประมาณปีละ ๕๐,๐๐๐  บาท  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและน าหลักธรรมไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวัน 
 2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็นแบบอย่างที่ดี     
ในสังคม 
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม  
 4. ปลูกฝังค่านิยม มีจิตส านึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว    
และสังคม 



~ ๖๙ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ต าบลด่านนอก  เป็นต าบลที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีประชากรหลากหลาย  
ประเพณีของชาว ต าบลด่านนอก  มีความหลากหลายและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ประเพณีส่วนใหญ่จะเกิด
จากความเชื่อค่านิยมและสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นและอิทธิพลของ
ศาสนาที่มีต่อคนในท้องถิ่นประเพณีต่างๆถูกจัดขึ้นเพื่อให้เกิดขวัญก าลังใจในการประกอบอาชีพและเพ่ือถ่ายทอด
แนวความคิดค่านิยม  การที่จะให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไปนั้น  จ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุน ให้
เด็ก          และเยาวชน  ประชาชน เป็นผู้สืบทอด  ภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพื่อให้ เด็ก เยาวชน  และประชาชน
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชน และเชื่อมโยงเครือข่ายในการ
พัฒนาชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการต่อสู้กับกระแสของการรุกของวัฒนธรรมยุคใหม่โดยตระหนัก
ถึงความส าคัญของชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
การศึกษาเรียนรู้วิถีการด ารงชีวิต ชุมชนภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ที่มีมาช้านาน บนพื้นฐานของธรรมชาติที่เก่ียวพัน
สอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชน  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  จึงได้จัดท าโครงการ อนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต าบลด่านนอก เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  อนุรักษ ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. เพ่ือเป็นการน าเอาศิลปะและภูมิปัญญาที่มาตั้งแต่เดิมมาบอกเล่าคนรุ่นหลัง  
3. เพ่ือให้ เด็ก เยาวชน ประชาชนไ ด้เรียนรู้ความส าคัญรู้จักวิถีชีวิต  รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 

ความเป็นมา ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 

4. เพ่ืออนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา อันดีที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมไว้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กนักเรียนและเยาวชนต าบลด่านนอก  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย วางแผนการจัดงาน 
2. ประสานงานกับผู้น าชุมชน  หน่วยงาน  ส่วนราชการและปราชญ์  ด้านต่างๆดังนี้ 

    -  ภูมิปัญญาด้านความเชื่อและศาสนา 
    -  ภูมิปัญญาเก่ียวกับประเพณีและพิธีกรรม 
     -  ภูมิปัญญาเก่ียวกับการละเล่นพ้ืนบ้าน 

     -  ภูมิปัญญาเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม 
     -  ภูมิปัญญาเก่ียวกับเพลงพื้นบ้าน 
      -  ภูมิปัญญาเก่ียวกับสมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน 

  -  ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ์  
      -  ภูมิปัญญาเก่ียวกับการจักสาน 

-  ภูมิปัญญาเก่ียวกับอาหารและผักพ้ืนบ้าน 
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3. ด าเนินการตามโครงการ 
-  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  แบ่งกลุ่มเรียนรู้ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความสนใจของแต่ละด้าน  
-  น าเสนอภูมิปัญญาแต่ละด้านโดยปราชญ์ชาวบ้านร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ 
-  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่ออนุรักษ์ให้ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่สืบไปประเมินผลและ
สรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ไ ด้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปะ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  รู้จักวิถีชีวิตและ      
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 2.  เด็ก เยาวชน และประชาชนมีการน าเอาศิลปะและภูมิปัญญาที่มาตั้งแต่เดิมมาประยุกต์ใช้                  
ในชีวิตประจ าวัน 
 3.  เด็ก เยาวชน ประชาชนไ ด้เรียนรู้ความส าคัญรู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น      
ความเป็นมา ศิลปะ และภูมิปัญญา ท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี       
ของท้องถิ่นสืบไป 
 4.  ท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา อันดีที่บรรพบุรุษ ด ารงไว้สืบไป 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึง มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุาย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การด าเนินงานออกเป็น 
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง         
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้
ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน       
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ  รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี  ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็น         
ตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่น
ใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วน-
ท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต              
ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก 
และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูก
ครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจ      
ให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ      
ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต
ของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการ จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน -
ท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ
หลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเอง
ต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วย        
การจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
 ๓. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 3. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 4. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 5. จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 8. รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ   
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
  - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  จ านวน 1 ฉบับ 
 
 
 



~ ๗๓ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 2. ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต    
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



~ ๗๔ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการ
ในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3. เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก         
ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  จ านวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
 3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 



~ ๗๕ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 4. ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 1 มาตรการ  
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 2. ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่า 
90 % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต     
ของเจ้าหน้าที่ได้ 



~ ๗๖ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล          
และหัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ 
ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย     
ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการ       
เกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ        
ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหาร-
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล 
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ  
ให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหาร-
ส่วนต าบลได้ ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การ-
บริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การ-
บริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย ก าหนด หรือตามท่ีนายกองค์การ-
บริหารส่วนต าบล มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ  
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ             
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 



~ ๗๗ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 4. เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้า-
ส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหาร-
ส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน-
ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     
และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ            
และถือปฏิบัติ 
 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 2. ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต  



~ ๗๘ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน         
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจ          
ของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน-
ต าบลด่านนอก แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
นอก  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

6. วิธีด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลองค์การ- 

บริหารส่วนต าบลด่านนอก โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่   
เป็นเลขานุการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนงานและพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก       
ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลองค์การ- 
บริหารส่วนต าบลด่านนอก เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลองค์การ-
บริหารส่วนต าบลด่านนอก รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้        
ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 
 
 



~ ๗๙ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 



~ ๘๐ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
ที่เก่ียวข้อง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย       
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ    
ที่เก่ียวข้อง 
 2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 



~ ๘๑ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ        
ที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 4. เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 6. เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. หัวหน้าฝุายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 7. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 
 
 



~ ๘๒ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
เป็นประโยชน์กับประชาชน 



~ ๘๓ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 2. เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน          
ในการจัดหาพัสดุ 
 2. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้อง
กับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 3. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 



~ ๘๔ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วน-
ต าบลด่านนอก จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้องค์การ-
บริหารส่วนต าบล มี อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งนี้                     
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและ
เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา 
และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้        
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การ-
บริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
9)  พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ต าบลด่านนอก และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  



~ ๘๕ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
 2. ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ส านักงานองค์การ-
บริหารส่วนต าบลด่านนอก  เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่
เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้
ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่าง
ศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน           
เพ่ือให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทาง
เท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการ
ส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริม ผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทา สาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้าน
ศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การ
ก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด  การจัดการน้ าเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวน
ปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน
ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน    

3. วัตถุประสงค ์
 1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
 2. เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกกอง/ฝุาย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน      
และไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกกอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ า
เพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกัน        
และบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว,   
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนที่) 
 2. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกกอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 2. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและในการปฏิบัติหน้าที่
นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน    
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาร
ธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไป
นั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด 
ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล      
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา    
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ     
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ     
เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
 2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดยยึด
ประโยชน์สุขของประชาชน 
 3. เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ  
 2. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่ก าหนด 
 3. สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจ 

๔. ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 ๕. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  



~ ๘๙ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล           
จ านวน 1 ฉบับ 
 2. ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
  



~ ๙๐ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย              
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล    
นั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม   อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับ
บริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้า
ไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ  ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี               
ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปูาหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก 
และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต    
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับ
บริการ 
 2. เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 3. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 4. เพ่ือเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือกระท าการ
ประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ 
 2. ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 



~ ๙๑ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 3. จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 4. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการตามล าดับ
คิว 
 5. จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6. สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อน ามาปรับปรุง แก้ไข
การให้บริการอย่างมีคุณภาพ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกกอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ  
 2. ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70  ของผู้มาขอรับบริการ 
  - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่  



~ ๙๒ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่า
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีมากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะ
หลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา 
อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็น
ศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต 
สามารถตรวจสอบได ้
 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  จึงมีการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็น
ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 2. เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 2. จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 3. จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มีกล้อง
วงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
 4. จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้พิการ 
 5. จัดให้มีปูายสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
   
 
 



~ ๙๓ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 



~ ๙๔ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง
และส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี 
และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน    
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วน-
ต าบลด่านนอก  จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ           
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
 2. เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
 3. เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
 4. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกให้สั้นลง  
 2. ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลด่านนอก  
 3. ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
 4. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
 5. ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ 
ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบ-
อ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 



~ ๙๕ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 4. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที ่
 2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
 3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
 4. ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีขึ้น  



~ ๙๖ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ” และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้ง
ทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของ
ระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึง
พอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การ-
บริหารส่วนต าบลด่านนอกให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
 2. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
 3. เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 4. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบล-
ด่านนอก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
 2. จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 3. จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบโดย
ทั่วกัน 
 4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
  4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
  4.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  



~ ๙๗ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

  4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
  4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
  4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  
  4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้ง
เวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
 5. มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
 6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน าจุดบกพร่องในการจัดท า
โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด  กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
 2. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
 ๓. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ
บริการ 
 4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการด าเนินงาน
ได ้



~ ๙๘ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ
เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี  ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านนอก หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
 2. ด าเนินการออกค าสั่งฯ  
 3. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
นอก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 
 



~ ๙๙ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย    
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



~ ๑๐๐ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติ ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลาย
ประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้         
การที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติ 
มิชอบในข้ันตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้
ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหาร-
ส่วนต าบล 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 2. เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณา 
 2. ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ  



~ ๑๐๑ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหาร- 
ส่วนต าบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลง
อาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อ านาจอยู่กับนายกองค์การ-
บริหารส่วนต าบลก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตขึ้นมา
ได้ ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นไป
อย่างรอบคอบ 
 2. เพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 เสนอค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในการใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 



~ ๑๐๒ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร-
ส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล-
ด่านนอก ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัต ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ            
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การ
บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหาร-
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ 
เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้าง 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล       
ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ            
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
 3. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
 3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้า-
ส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหาร-
ส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน



~ ๑๐๓ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ  
 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต  



~ ๑๐๔ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึกถึง
ความ เป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพ่ือ
เทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวัน
เฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตร าบ าเพ็ญพระ
ราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี   
เพ่ือให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็ง
ให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติ
บัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
2. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
3. เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข 

สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ  
 2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและก าลังใจในการ
บ าเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 

4. เป้าหมาย 
 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็น
สตรีดีเด่นประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
 2. แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ทราบทั่ว
กัน เพื่อให้แต่ละต าบลด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านนอก เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่ละต าบล
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 4. คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้ผู้บริหาร
ทราบและเห็นชอบ 
 5. ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จ านวน 1 
ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกเป็นประธานในพิธี 



~ ๑๐๕ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  

 - มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป  



~ ๑๐๖ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้การ
มีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับ
ทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
นอก  จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี
เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็น
แบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐาน
อันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
 3. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น กุศโล
บายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน-
ต าบลด่านนอก สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  



~ ๑๐๗ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารงานขององค์การ-
บริหารส่วนต าบลด่านนอก มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้
ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด 
 เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา แรงกาย 
แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือปูองกัน    
การทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยก-
ย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน    
ที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ
ชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
 2. เพ่ือยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญและ
ก าลังใจ 

4. เป้าหมาย 
 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
 2. จัดท าประกาศเกียรติคุณ  
 3. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 
 
 



~ ๑๐๘ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. ผลผลิต 
 - คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ปี ได้รับการยกย่องเชิดชู-
เกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
 2. ผลลัพธ์ 
 - คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  

 - มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น  



~ ๑๐๙ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและ
องค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน 
และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ส านักงานปลัด จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ 
และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอื่น   ในชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 2. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป  
 3. เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีต าบลด่านนอก  

5. สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
 2. ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน  
ผู้มีจิตสาธารณะ 
 3. จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้  
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)  
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน)  
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพ้ืนบ้าน (ประชาชน)  
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน)  
  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)  
 4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
 5. สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  



~ ๑๑๐ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน  

  



~ ๑๑๑ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของ
การทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ
บริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่
ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม       
แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้ึน      
เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการน าไปยึดถือและปฏิบัติ  
 3. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมีดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
 3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 



~ ๑๑๒ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  



~ ๑๑๓ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็น   
ลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้
ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ         
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกกับปลัดองค์การ-
บริหารส่วนต าบลด่านนอกและหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี        เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง เป็นไปอย่าง     
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 2. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
 4. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง เพื่อให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตาม
ระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับ       
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 



~ ๑๑๔ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 1. ชี้แจงส านัก/กองต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 2. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง         
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด      
เป็นต้น 
  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการก ากับ
ดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 3. รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 4. วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดี
เยี่ยม 

5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

 



~ ๑๑๕ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  เนื่องจากเห็นความส าคัญของ
การตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) 
แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วน
ราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง  มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน     นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้วแต่ 
สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จ
สิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝุายนิติการและ
ด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด     
เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก เพื่อความโปร่งใส 
และปูองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 2. เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
 
 
 



~ ๑๑๖ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีด าเนินการ 
 - ทุกส านัก/กอง/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ   
การทุจริต 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกมีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี



~ ๑๑๗ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้
ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้
ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการทุจริต    
จะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมือง-
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงาน-
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)      
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ” ขึ้น    
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

6. วิธีด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน LPA 
จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 
 
 
 



~ ๑๑๘ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 



~ ๑๑๙ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วน-
ต าบลด่านนอก รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกขึ้น เพื่อด าเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามข้ันตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
 2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 4. เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของ องค์การบริหารส่วนต าบล-  
ด่านนอกให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 
 
 



~ ๑๒๐ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร- 
ส่วนต าบลด่านนอก ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก โดยปฏิบัติตามข้ันตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 



~ ๑๒๑ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก
ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบ ช่องทางการ
ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท า
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน-
ต าบลด่านนอก ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 
 “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านนอก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 
 3. ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่อง
ทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล 
ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 
 4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน  



~ ๑๒๒ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่  



~ ๑๒๓ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกจึงได้
ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านนอก ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุาย
ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถ
รับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความ  
เป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล-
ด่านนอก 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก จ านวน 1 แห่ง  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
 3. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน        
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ      
กฎข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่ก าหนด 
 4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 5. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 



~ ๑๒๔ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 6. มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
 7. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ปี ๒๕๖๑ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท, ปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐.- บาท, ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ 
๑๐,๐๐๐.- บาท, ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  



~ ๑๒๕ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก” 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส 
การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและ    
การรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกขึ้น 
 2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  
  3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
  3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
  3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น  
  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  

4. เป้าหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง  
 2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 ชุด  
 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนาข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก จ านวน 1 ฉบับ 
 4. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
 1. จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 2. เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ  
 3. จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 4. จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 5. จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 6. จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด  

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2๕๖๐  เป็นต้นไป ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  



~ ๑๒๖ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ณ ส านักงานองค์การ-
บริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ  



~ ๑๒๗ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่จ าเป็นต้องมีใน  
ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการท างานคือการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้
หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบ-
ประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐ   
เป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจาก
การท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซ่ึงสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน-
ต าบลด่านนอก 
 ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกมีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
ตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การ-
บริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการท างาน
และมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมอบรม   จ านวน  90  คน  
 (ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน 80 คน)  
 ผลการเรียนรู้เฉลี่ย  ร้อยละ  80  
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ  80  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม  
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร  
 ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม  
 ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้  
 ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  
 
 
 



~ ๑๒๘ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม  
 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย  
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  



~ ๑๒๙ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน     
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย  
 2. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
 3. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นที่ท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
 



~ ๑๓๐ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่  



~ ๑๓๑ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ-
บริหารส่วนต าบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก                   
ในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการปูองกันมิให้
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
เพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง        
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงิน
การคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 



~ ๑๓๒ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน-
ต าบลด่านนอก” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ 
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ 
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม ( Social Media) หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วน-
ต าบลด่านนอก ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
 2. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3. เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้น

ได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 



~ ๑๓๓ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  



~ ๑๓๔ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการด าเนินงานผ่านสื่อ
การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับ
กิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของ
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและ 
มีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้
ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและ
ยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ อบต. ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ 
สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต. อย่างถูกต้องและ
โปร่งใส 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
 4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
 5. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  
 6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล สื่อมวลชนและประชาชน  

4. เป้าหมาย 
 เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป
อย่างกว้างขวาง 
 1. จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 2. จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร  
 3. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบล และคู่มือการให้บริการประชาชน  
 4. จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 5. จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์  
 6. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  
 7. จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน  
 8. จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน  
 9. จัดท าของที่ระลึก  
 10. รถโฆษณาเคลื่อนที่  
 11. ปูายประชาสัมพันธ์  
 12. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
 13. จัดท า spot 
 14. เสียงตามสาย 
 15. อ่ืนๆ  



~ ๑๓๕ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. เสนออนุมัติโครงการ  
 2. ด าเนินการประชุม  
 3. มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ  
 4. ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 5. ติดตามและประเมินผลโครงการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก เป็นตัวชี้วัดโดยก าหนดตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 



~ ๑๓๖ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชน
ในท้องถิ่น 
  

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชนประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า ทบทวน 
ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนเพื่อน ามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ประจ าปี พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔ รวมถึงการน าเข้า
บรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีถัดไปงานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน-
ต าบลด่านนอก จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2๕๖๑ – ๒๕๖๔ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 
 2. เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
 3. เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 4. เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
 5. เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม 
 6. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน ๑๐ ชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วน-
ต าบลด่านนอก ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

 

 

 

 

 



~ ๑๓๗ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. เสนอขออนุมัติโครงการ  
 2. ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
 3. ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 4. จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ  
 5. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
 6. จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด  
 7. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน  
 8. จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 9. ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน ๑๐ ชุมชน                      
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
 3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล  
 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
 5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น 



~ ๑๓๘ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้
ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามา
เป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
 3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพื้นท่ี  

4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
 3. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและ
เร่งด่วน 
 4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/
ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๙๓๘-๘๒๐ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๔-๙๓๘-๘๒๐  
 6.3 ทางเว็บไซต์  
 6.4 ทางไปรษณีย ์

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 
 



~ ๑๓๙ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 3. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน  



~ ๑๔๐ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน (งานสาธารณสุข) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 งานบริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก เป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ในการให้บริการ
แก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในด้านการ
รักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่า
เทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 
 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็น
ช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
 2. เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าข้ันตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่  

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการ 
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
- ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานสาธารณสุข ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน  



~ ๑๔๑ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.สร้างสุขสร้างรอยย้ิมแก่ประชาชน (ร่วมกับอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่)  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก        
จึงได้จัดท าโครงการ อบต.สร้างสุขสร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน (ร่วมกับอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่) เพ่ือส ารวจความต้องการของ
ประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงาน
ด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรี        
แก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการ
ประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วน-
ต าบล ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
 2. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามา
เป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพื้นท่ี  

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียน
ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ก าหนดให้ออกองค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน       
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก โดยแบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย  
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ท่ีจะน าไปให้บริการแก่ประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 
 4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  
 5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน  
 6. วิธีด าเนินการ  
  ๖.1 จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
  ๖.2 จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย  
  ๖.3 ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ท่ีจะน าไปให้บริการแก่
ประชาชนทั้ง 1๐ หมู่บ้าน 
  ๖.4 ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  
  ๖.5 ประสานงานกับทุกส่วนการงาน  



~ ๑๔๒ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

  6.๖ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
  ๖.7 น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน  
  ๖.8 ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ก าหนดออกให้องค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
ระหว่าง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณปีละ ๒๐,๐๐๐  บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ         
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก       
อย่างทั่วถึง 
 2. ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และความต้องการ
ด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 



~ ๑๔๓ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงใน
การดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535        
ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการ
แจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เก่ียวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น     
เสียงดัง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 2. เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ  
 3. เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่  

4. เป้าหมาย 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล  

5. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าที่ภายในงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
 3. รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
 4. ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 5. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/
ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค  

 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 
 
 
 
 



~ ๑๔๔ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้อง
ทุกข ์
 3. ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน  



~ ๑๔๕ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
ที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้อง
รับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
 2. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ  
 3. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม
ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

9. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย  
 2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์  



~ ๑๔๖ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล-    
ด่านนอก 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์กรในการจัดท า
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล-
ด่านนอกขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกและแผนพัฒนาสี่ปี
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมต าบลด่านนอก                 
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมต าบลด่านนอก  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก บางต าแหน่งในปัจจุบัน    
จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลใน
ต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแทน
กรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 
 
 
 
 



~ ๑๔๗ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล-
ด่านนอกเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกและ
ร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล-
ด่านนอก ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 



~ ๑๔๘ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และมี
จ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกจึงได้จัดท าโครงการ อบต.สัญจร ประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปีขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ
ของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปี อีกทางหนึ่งด้วย 

4. เป้าหมาย 
 ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ าต าบล 
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จ านวนไม่
น้อยกว่า 600 คน 

5. วิธีด าเนินการ 
 1. ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่  
 2. แต่งตั้งคณะท างาน  
 3. วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม  
 4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
 5. ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด  

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

7. งบประมาณ 
 งบประมาณปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญของ  
การกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 



~ ๑๔๙ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ส าคัญ     จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง 
ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง 
ก าหนดทิศทางของตนเอง”การสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรม
ดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพ
ของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่  
จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมีเปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถก าหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4. เป้าหมาย 
 ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

5. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสายใน
หมู่บ้าน 
 3. ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ  
 4. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2๕๖๑  – 2๕๖๔)  

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกันของ
คนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหา
แนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 



~ ๑๕๐ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มี  
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล-   
ด่านนอก อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน      
กับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน  

5. วิธีการด าเนินการ 
 1. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก
อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกในหลายๆส่วน        
เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา
เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 2. มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท าความ
เข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2๕๖๑  – 2๕๖๔) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดและส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล-
ด่านนอก 
 2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ             
การด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 



~ ๑๕๑ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์การ-
บริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ-
บริหารส่วนต าบล เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนิน
ภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์     
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหาร-      
ส่วนต าบลด่านนอก  
 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก มีการขับเคลื่อนอย่าง      
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน      
และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
 2. เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ-
บริหารส่วนต าบลด่านนอกและเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน-
ต าบลด่านนอก 
 3. เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  ด่านนอก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
 2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ  
 3. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ  
 4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11           
ก.พ. 2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน  
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาอบต.    2  คน  
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน  
  (4) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เป็นกรรมการและเลขานุการ  



~ ๑๕๒ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
  (6) ผู้อ านวยการคลัง     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกปีละ 2 ครั้ง     เป็น
อย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกทราบ เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ-
บริหารส่วนต าบลด่านนอกส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกมอบหมาย 
 5. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 6. การจัดท าแผนการด าเนินงาน  
 7. การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  
 8. จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วน-
ต าบลด่านนอกพร้อมตัวชี้วัด 
 9. การติดตามและประเมินผล  
 10. การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  



~ ๑๕๓ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 
และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 ดังนั้น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 
และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
 2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การบริหาร-
ส่วนต าบลด่านนอก 

4. เป้าหมาย 
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการโครงการ 
 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
 2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 3. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 
 
 
 
 
 



~ ๑๕๔ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล-
ด่านนอก หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก             
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 



~ ๑๕๕ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

  

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านนอก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีแทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด            
โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน      
พ.ศ. 2544 
 2. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ           
ที่เก่ียวข้อง 
 3. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง         
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 4. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
 5. เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน-
ต าบลด่านนอก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
 2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วย
รับตรวจ 
 3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง     



~ ๑๕๖ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากร
ทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น  
 2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
 3. การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
 4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง  



~ ๑๕๗ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก       
จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกทราบ
ตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม  



~ ๑๕๘ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์        
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการ
ก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็นระบบการควบคุม
ที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิด
จากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีข้ึน 
 2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ     
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย 
 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้       
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 



~ ๑๕๙ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจ
และตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้บริหาร
ทราบ 

6. สถานที/่ระยะเวลาด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก/ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ  
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้  
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา  
 2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  
 3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
 4. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
 5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 



~ ๑๖๐ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการ
ต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ
ดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม        
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน           
และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปด าเนินการ
เพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ        
การทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายใน
เวลาที่ก าหนด 
 3. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก         
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 2. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน    
(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 3. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก รายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 



~ ๑๖๑ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ประชุมพิจารณา
และประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้อง
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ      
ความเสี่ยง 
 2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแล
ภายในเวลาที่ก าหนด 



~ ๑๖๒ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทาง
ที่สามารถด าเนินการได ้

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมัก     
จะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานในองค์กร
หรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
โดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน 
ย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน-
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 



~ ๑๖๓ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายใน
ต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหาร-
ส่วนต าบลด่านนอก 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน  
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการ       
ที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ                
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกจะออกค าสั่งแต่งตั้ง
ได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.
จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่ องค์การ-
บริหารส่วนต าบลด่านนอก ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูล
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล       
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา  
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
 
 



~ ๑๖๔ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ก าหนดเป็นระดับข้ันของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย    
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 



~ ๑๖๕ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด
บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลัง  
เกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิน
จากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
 2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
 3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 4. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างานของ
องค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน    
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม        
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 
และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
 
 
 



~ ๑๖๖ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
 3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ  



~ ๑๖๗ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออก
จากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต     
ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหาร-
ส่วนต าบลด่านนอก 
 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้  

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

5. วิธีการด าเนินการ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ  
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ  
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน  
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 
ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

9. ตัวช้ีวัด 
 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน  

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก
ท าให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 



~ ๑๖๘ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม          
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช-
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่าน
ช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล      
ทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น         
ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การ-
บริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้น    
การปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการ  
เพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหาร-
ส่วนต าบลด่านนอก 
 2. เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกให้เกิด   
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชน    
เข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่       
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียด
และถูกต้อง 
 
 
 
 
 



~ ๑๖๙ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
10. ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน            
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 



~ ๑๗๐ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญท่ีจะ  
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจ
หน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ       
พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจ    
หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้ง    
ให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง 
อาญา วินัย หรืออาจถูกฟูองร้องต่อศาลปกครองได้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  เห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบ
กับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4. เป้าหมาย 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ  
 2. จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
 3. ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ผลลัพธ์ 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบ           
ที่เก่ียวข้อง 



~ ๑๗๑ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
  

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข            
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อ
กฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เก่ียวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย    
ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยง
กับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม      
การทุจริต งานนิติการ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 



~ ๑๗๒ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการ/แผนงาน  
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. เข้ารับการอบรม  
 3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
 4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่    
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 



~ ๑๗๓ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม       
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ     
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการ
หนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกได้ด าเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ    
ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น         
ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการท างาน
ตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 2. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  
 3. เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

6. วิธีการด าเนินการ 
 1. ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
 2. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิกสภา-
ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ 
 3. แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา      
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 4. ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนายก-
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 
 
 



~ ๑๗๔ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ผลลัพธ์ 
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
 2. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  
 3. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  

11. ตัวช้ีวัด 
 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  



~ ๑๗๕ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไกส าคัญ   
ที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลาง     
ก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง 
เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมี   
ส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วน-
ต าบลและลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท                 
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้          
การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
 2. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
 3. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  
 2. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
 3. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 
 
 



~ ๑๗๖ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ผลลัพธ์ 
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
 2. การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  



~ ๑๗๗ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ 
และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มาจากการเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท าหน้าที่ของตน
อย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหาร และท่ีส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วม        
ในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ           
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุล          
ในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วม       
ในการท างาน 
 2. เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
 3. เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

5. พื้นที่ด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น  
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด  

- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน ๒ ศูนย์  
 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภา-
องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการ
ของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 
 
 



~ ๑๗๘ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เกิดทัศนคติที่ด ี



~ ๑๗๙ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์     

ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม          
หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท า       
คอร์รัปชันการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้อง    
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ
ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค ์
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน  
 2. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้  
 2. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชันในระดับ
ต าบล 



~ ๑๘๐ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข           
ของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน            
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราช-
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกัน     
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และ       
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น         
จนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนา
ให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้               
การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วม      
ในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า    
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน        
ของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
 2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  
 3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล-         
ด่านนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการปูองกัน
การทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง    
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล-
ด่านนอก ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 
 



~ ๑๘๑ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต  
 5. ท าบันทึกข้อตกลง ( MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  กับบุคคล องค์กร           
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
 2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  
 3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  



~ ๑๘๒ ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาคส่วน

ในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ 
ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  
 2. เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์  
 2. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  
 3. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
 4. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
 5. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
 6. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
 2. น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  


