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ส่วนที ่๑ 
บทน ำ 

 

๑. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การวิเคราะห์     
ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยง      
ของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงาน  
ที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน            
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจ             
มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น           
มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 

  ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท ดังนี้ 
๑)  การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลย 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม จริยธรรม 
๕)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ               
    จากภาคส่วนต่าง ๆ 
๗)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมีและอิทธิพลท้องถิ่น 
 

  สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็น
ได้ดังนี้ 
๑)  โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต         
     แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมาย 
     ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุมและอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก 
     โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
๒)  สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนในปัจจุบัน 
     มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริต    
     มากยิ่งขึ้น 
๓)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ 
     การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก 
     การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล 

๒ 

๑ 
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     เหล่านี้ 
๔)  การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้น 
     จึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ 
     ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ 
     ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
๕)  การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ 
     ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง 
     แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
๖)  การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่า 
     เป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง  
     และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
๗)  มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง 
     คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่า 
     การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการ 
     ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย ถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ     
เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้น
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
มักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อ
และรายงานของทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะท้อนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อ
ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นมีผลใน   
เชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption  Perception  Index - CPI)  
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  
(Transparency  International - IT)  พบว่า  ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ 
- ๓๘  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๑๐๐  โดยในปี ๒๕๕๘  อยู่อันดับที่ ๗๖  จาก ๑๖๘  ประเทศทั่วโลกและเป็น
อันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย  และล่าสุดพบว่า  ผลคะแนนของ
ประเทศไทยปี ๒๕๕๙  ลดลง ๓ คะแนน  จากปี ๒๕๕๘  ได้ล าดับที่ ๑๐๑  จาก ๑๖๘  ประเทศ  ซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
 

 แม้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้องกันการทุจริต  ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต  (United  Nations  Convention  Against  Corruption-UNCAC)  พ.ศ. ๒๕๔๖  การจัดตั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้จัดท ายุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มี
แนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง  สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย  ประกอบด้วยปัจจัย

๓ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง  (Vertical  Relation)  
หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่
ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกย่องคนที่มีเงินและมี
อ านาจ  คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่น เป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก
ในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่า  เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การท างานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง 
 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติดว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓      
เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐  จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม    
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพ่ิงเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประชาชนมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  "ประเทศไทยใส
สะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต"  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  
(Corruption  Perceptions  Index : CP)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งการที่ระดับคะแนน
จะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระบบธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้อง      
มีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption  Perception Index : CPI) 
 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)  เพ่ือก าหนด      
แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้ความส าคัญและตระหนัก      
ถึงปัญหาดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 
โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อย
ถอยลงย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า จะต้องมีจิตส านึกใน

๔ 
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ค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบการใช้หลักการใช้กฎหมายระเบียบข้อบังคับฯ 
ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน และเพ่ือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการจัดหาบริการสาธารณะรวมทั้ง
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้
เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนดและต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือ
ประโยชน์ของประเทศโดยรวม 
 

  เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง
ที่ตระหลักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการป้องกันการทุจริต มุ่งส่งเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่    
คณะผู้บริหาร , พนักงานเทศบาล , ลูกจ้างประจ า , พนักงานจ้าง ,สมาชิกสภาฯ ,นักเรียนนักศึกษาและ
ประชาชนให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชนและรัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ และให้มีการพัฒนาระบบ และ
กลไกการตรวจสอบ ควบคุม การใช้อ านาจ พร้อมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานเทศบาลในการปฏิบัติราชการ
ให้มีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการจัดท าแผน และคณะกรรมการได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ขึ้นโดยยึดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นแนวทางในการจัดท าแผนเพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางให้บรรลุภารกิจดังกล่าวอย่างยั่งยืนสืบไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
๑)  เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง  
    จังหวัดนครราชสีมา 
๒)  เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ 
    ฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
๓)  เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาเป็นไปตามหลักบริหาร 
    กิจการบ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) 
๔)  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาค 
    ประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
๕)  เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลต าบล   
    ปรุใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

๔.   เป้ำหมำยของกำรจัดท ำแผน 
๑)   ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลปรุใหญ่อ าเภอเมือง  
     จังหวัดนครราชสีมา รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
     ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติ 
     ตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
๒)   เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
     ของข้าราชการ 

๕ 
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๓)   โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ 
     การปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
๔)   กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง  
     จังหวัดนครราชสีมา มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
๕)   เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า 
     การทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
 
 

๕. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง  
     จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้าง 
     ค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรม                        
     หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
๒)  เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหาร 
     กิจการบ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
๓)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง 
     ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง 
     การทุจริต 
๔)  สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
     ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็ง 
     ในการเฝ้าระวังการทุจริต 
๕)  เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  
     ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็น 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิด 
     ความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

๖ 
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ส่วนที ่๒ 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

 
 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

มิติที่ ๑    กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

มิต ิ ภำรกิจ/ตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/ 

มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
๑. กำรสร้ำง
สังคมที่ไม่
ทนต่อกำร
ทุจริต 

๑.๑ กำรสร้ำง
จิตส ำนึกและ
ควำมตระหนัก
แก่บุคลำกรทั้ง
ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำย
บริหำร 
ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำย
สภำท้องถิ่นและ
ฝ่ำยประจ ำของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบตัิราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกดิ
ประโยชนส์ุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
๑. โครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
๒. โครงการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที ่

 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

๑.๑.๒ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
๑. มาตรการ “ส่งเสรมิการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักที่จะไม่กระท าการอัน
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมผีลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. โครงการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

มิต ิ ภำรกิจ/ตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/ 

มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
๑. กำรสร้ำง
สังคมที่ไม่

๑.๒ กำรสร้ำง
จิตส ำนึกและ

๑.๒.๑ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจรติ 

 
 

 
 

 
 

 

๗ 

๘ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ทนต่อกำร
ทุจริต 

ควำมตระหนัก
แก่ประชำชน
ทุกภำคส่วนใน
ท้องถิ่น 

๑. โครงการสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต 

 
ไม่ใช้งบฯ 

 
ไม่ใช้งบฯ 

 
ไม่ใช้งบฯ 

๑.๒.๒ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 
๑. โครงการส่งเสรมิ อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชน  

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑.๒.๓ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบตัิตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๑. โครงการส่งเสรมิครอบครัว
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. โครงการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

๑.๓  กำรสร้ำง
จิตส ำนึกและ
ควำมตระหนัก
แก่เด็กและ
เยำวชน 

๑.๓.๑ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในความซื่อสตัย์สจุริต 
๑. โครงการคุณธรรมสานสายใย
ครอบครัว 
๒. โครงการสร้างภูมิคุม้กันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน 
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

 
 

ไม่ใช่งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 

ไม่ใช่งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 

ไม่ใช่งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

๑.๓.๒ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจรติ 
๑. กิจกรรมส่งเสรมิสภาเด็ก
เยาวชนต่อต้านการทุจริต 

 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

มิต ิ ภำรกิจ/ตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/ 

มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
๑. กำรสร้ำง
สังคมที่ไม่
ทนต่อกำร
ทุจริต 

๑.๓  กำรสร้ำง
จิตส ำนึกและ
ควำมตระหนัก
แก่เด็กและ
เยำวชน 

๑.๓.๓ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักใหม้ีจิตสาธารณะ 
๑. โครงการยาวชนสัมพันธ์ เพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

มิติท่ี ๑ รวม ๑๐  โครงกำร  
๑  กิจกรรม  
๑  มำตรกำร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

๙ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

มิติที่ ๒ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

มิต ิ ภำรกิจ/ตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/ 

มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
มิติที่ ๒ 
การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การทุจริต 

๒.๑ การแสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 

๑. มาตรการแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 

ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ  

๒.๒ มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน 
๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ) 
๒. มาตรการออกค าสั่งมอบหมาย
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

มิต ิ ภำรกิจ/ตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/ 

มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
มิติที่ ๒ 
การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การทุจริต 

๒.๒ มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๒  สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดการพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
๒. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง” 
๓. กิจรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการจดัซื้อจัดจา้ง 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

๒.๒.๓  สร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการ

 
 

 
 

 
 

 

๑๐ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทยีมกนั
และโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
๑. กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทยีมกนั
และไม่เลือกปฏิบัต ิ
๒. มาตรการ “ยกระดับคุณภาพ
การบริการประชาชน” 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

มิติที่ ๒ 
การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การทุจริต 

๒.๓ มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๒.๓.๑ มีการจัดท าแผนภมูิขั้นตอน
และระยะเวลาการด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดทีเ่กี่ยวข้องในแต่ละ
ขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

    

มิต ิ ภำรกิจ/ตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/ 

มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
มิติที่ ๒ 
การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การทุจริต 

๒.๓ มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๑. มาตรฐานการยกระดับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ  

๒.๓.๒  มีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การด า เนิ นการอื่ น ใดของผู้ มี
อ านาจในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๑. มาตรการการมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ 
การประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเ้ป็น
ที่ประจักษ ์

๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
๑. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย ์
สุจรติ มีคุณธรรม 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะ
หรือมีจิตสาธารณะ 
๑. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

๑๑ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมี
จิตสาธารณะ 

  ๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารง
ตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๑. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคล
ด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
 
 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

มิต ิ ภำรกิจ/ตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/ 

มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
มิติที่ ๒ 
การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การทุจริต 

๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือรับ
แจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

๒.๕.๑ ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใด
ระหว่างบุคลากรในองค์กรให้
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหารราชการ
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี
๑. มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ 
ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัตริาชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.  มาตรการ “ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ” 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

๒.๕.๓ ด าเนินการให้มเีจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย กรณีมเีรื่องร้องเรยีน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดย           
มิชอบ 
๑. มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน” 
๒. มาตรการก ากับการด าเนินการ

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

๑๒ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

มิติท่ี ๒ รวม ๑  โครงกำร  
๕  กิจกรรม  
๑๑  มำตรกำร 

- - -  

มิติที่ ๓   กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

มิต ิ
ภำรกิจ/ 
ตำมมิต ิ

โครงกำร/กิจกรรม/ 
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
มิติท่ี ๓ กำร
ส่งเสริม
บทบำทและ
กำรมีส่วน
ร่วมของ
ภำค
ประชำชน 

๓.๑ การจัด
ให้มีและ
เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการตาม
อ านาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

๓.๑.๑ การจัดให้มีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
๑. มาตรการ “ปรับปรุง
และพัฒนาศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

 ๓.๑.๒ มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบยีบ 
กฎข้อบังคับ ท่ีก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได ้
๑. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การค านวณราคากลาง
และการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

มิต ิ ภำรกิจ/ โครงกำร/กิจกรรม/ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำยเหตุ 

๑๓ 

๑๔ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ตำมมิต ิ มำตรกำร งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

มิติท่ี ๓ กำร
ส่งเสริม
บทบำทและ
กำรมีส่วน
ร่วมของ
ภำค
ประชำชน 

๓.๑ การจัด
ให้มีและ
เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการตาม
อ านาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฏบิัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 
๑. มาตรการก ากับติดตาม
การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

 ๓.๒ การรับ
ฟังความ
คิดเห็น การ
รับและ
ตอบสนอง
เรื่อง
ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

๓.๒.๑ มีกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการ
ด าเนินกิจการทีจ่ะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
๑. โครงการประชาคม
ชุมชน/หมู่บ้าน 
๒. โครงการประชาคม
ชุมชนต าบล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

มิต ิ
ภำรกิจ/ 
ตำมมิต ิ

โครงกำร/กิจกรรม/ 
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
มิติท่ี ๓ กำร
ส่งเสริม
บทบำทและ
กำรมีส่วน
ร่วมของ

๓.๒ การรับ
ฟังความ
คิดเห็น การ
รับและ
ตอบสนอง

๓. โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เทศบัญญตัิ แผนการ
ด าเนินงานและการประชุม
ติดตามและประเมินผล

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

๑๕ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ภำค
ประชำชน 

เรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลปรุใหญ ่

 ๓.๒.๒ มีช่องทางให้
ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถร้องเรียน/      
ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
๑. โครงการการสร้างช่อง
ทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

  ๓.๒.๓ มรีายงานหรือแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผล
การด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๑. มาตรการจดัการ
เรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

 ๓.๓  การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหารกิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

๓.๓.๑ ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนา การ
จัดท างบประมาณ 
๑. โครงการส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

มิต ิ
ภำรกิจ/ 
ตำมมิต ิ

โครงกำร/กิจกรรม/ 
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
มิติท่ี ๓ กำร
ส่งเสริม
บทบำทและ
กำรมีส่วน
ร่วมของ
ภำค
ประชำชน 

๓.๓  การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหารกิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๓.๓.๒ ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๑. กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

มิติท่ี ๓ รวม ๕  โครงกำร  
๑  กิจกรรม  
๔  มำตรกำร 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  

 

๑๖ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

มิติที่ ๔   กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มิต ิ ภำรกิจ/ตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/ 

มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
มิติท่ี ๔ กำร
เสริมสร้ำง
และปรับปรุง
กลไกในกำร
ตรวจสอบ
กำรปฏิบัติ
รำชกำร 
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ การจัดวาง
ระบบ
ตรวจสอบ
ภายในและการ
ควบคุมภายใน  
 

๔.๑.๑ มีการจัดท าและ
รายงานการจดัท าระบบ
ตรวจสอบภายใน 
๑. โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าป ี

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

 ๔.๑.๒ มีการจัดท าและ
รายงานการจดัท าระบบ
ควบคุมภายใน 
๑. กิจกรรมตดิตาม
ประเมินผลการควบคมุ
ภายใน 
 
 
 
 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

มิต ิ ภำรกิจ/ตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/ 

มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
มิติท่ี ๔ กำร
เสริมสร้ำง
และปรับปรุง
กลไกในกำร
ตรวจสอบ
กำรปฏิบัติ
รำชกำร 
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๔.๒ การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได ้

๔.๒.๑ ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้าย
ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง 
๑. มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

  ๔.๒.๒ ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงบประมาณ 
การรับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
๑. กิจกรรมการเผยแพร่

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

๑๗ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
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ข้อมูลข่าวสารการ
บริหารงบประมาณ การ
รับ-จ่ายเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๔.๒.๓ ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การจัดหาพสัด ุ
๑. กิจกรรมส่งเสรมิ
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการจัดซื้อจดัจ้าง 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

มิต ิ ภำรกิจ/ตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/ 

มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
มิติท่ี ๔ กำร
เสริมสร้ำง
และปรับปรุง
กลไกในกำร
ตรวจสอบ
กำรปฏิบัติ
รำชกำร 
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๔.๓ การ
ส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

๔.๓.๑ ส่งเสรมิและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว ้
๑. โครงการส่งเสรมิ
ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ 
และกฎหมายที่เกีย่วข้อง
ส าหรับผู้บรหิารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

  ๔.๓.๒ ส่งเสรมิสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ 
และวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด 
๑. กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

 ๔.๔ การเสริม
พลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

๔.๔.๑ ส่งเสรมิให้มีการ
ด าเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

๑๘ 
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(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการ
ทุจริต 
 

๑. กิจกรรมส่งเสรมิ
ชุมชนเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
 

ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ 

มิต ิ ภำรกิจ/ตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/ 

มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
มิติท่ี ๔ กำร
เสริมสร้ำง
และปรับปรุง
กลไกในกำร
ตรวจสอบ
กำรปฏิบัติ
รำชกำร 
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๔.๔ การเสริม
พลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการ
ทุจริต 
 

๔.๔.๒ บูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 
๑. กิจกรรมบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

 

มิติท่ี ๓ รวม ๒  โครงกำร  
๖  กิจกรรม  
๑  มำตรกำร 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙ 
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ส่วนที ่๓ 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ๓ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  
 

มิติที ่๑   กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

๑.๑ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร 
      กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่นและฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ๑.๑.๑ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข 
               แก่ประชำชนในท้องถิ่น 
 
๑. ชื่อโครงกำร : โครงกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการ
ท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื่อรังที่มีส่วน
บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน า
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัย
การทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไก
การน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
นั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน า
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ       
จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไร
ก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
(Accountability)  หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  และหลักการมีส่วนร่วม (Participation)  ดั งนั้น          
การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้าง
มาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์

๒๐ 
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แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลปรุใหญ่  จึงจัดท าโครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ น าไปสู่การปฏิบัติที่ดีต่อประชาชน 
 ๒. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ทุกขั้นตอนและปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 
๔. เป้ำหมำย 
 ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 ๔. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 ๕. ติดตามประเมินผลแบบทดสอบก่อน และหลังการอบรม 
 ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
  

๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้บริหาร บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและความ
ซื่อสัตย์ 
 ๒. ผู้บริหาร บุคลากรมีเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนและปฏิบัติ
หน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 
 
 

๒๑ 

๒๒ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

***************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๑.๑  สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข 
          แก่ประชำชนในท้องถิ่น 
 
๑. ชื่อโครงกำร : โครงกำรพัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤติของโลกที่มา
กับกระแสโลกาภิวัฒน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดี
ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน และเกิดความภาคภูมิใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

๓. วัตถุประสงค ์

๒๓ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 ๑. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๒. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลปรุใหญ่   
 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. จัดให้มีการด าเนินกิจกรรม 
  ๑. ฝึกอบรมสัมมนา  
  ๒. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคคลต้นแบบในองค์กร 
  ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ๒. ติดตามประเมินผลกิจกรรม 

๗. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
 พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๓.๑ ผู้บริหารเทศบาล บุคลากร มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่โดยมุ่งสัมฤทธิ์     
ของงาน  มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจิตสาธารณะ 
 ๓.๒ ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

 
 

 
 

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

๒๔ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๑.๒ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม 
 
๑. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๘ ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม, มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริงมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ 
ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์     
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือ
ปฏิบัติ     โดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลต าบล
ปรุใหญ่  จึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่าย

๒๕ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

การเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม    
ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
 ๒. เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ ์   
ที่เปลี่ยนไปและสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  
 ๓. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ        
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามล าดับ 
 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 ๒. ประชุมคณะท างานฯ 
 ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร       
ที่ต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 ๔. จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน  
 ๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 
 ๖. ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๖๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายพนักงาน 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้า ง ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๒. บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม       
ขององค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  
 

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

๒๖ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑.๑.๓ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือกำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
๑. ชื่อโครงกำร : โครงกำรปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง    
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ดังนั้น เทศบาลต าบลปรุใหญ่  จึงได้ด าเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือป้องกันการทุจริต
ในการปฏิบัติราชการ  

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๒. เพ่ือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓. เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ๑. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 ๒. ประชุมคณะท างานฯ 
 ๓. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
จัดการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ    
ในการปฏิบัติงาน 
 ๔. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒๗ 

๒๘ 
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 ๕. จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและใช้
แอปพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 
 ๖. จัดท ารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ
สาธารณชน 

 

๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รับเกียรติบัตร
ระดับพ้ืนฐานจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากแอปพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนบุคลากรทั้งหมดในองค์กร 
 ๒. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
  

*********************************** 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 
๑.๒.๑ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 
๑. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ –๒๕๖๐) มุ่งสู่  
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต       
ทุกรูปแบบโดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้

๒๙ 
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ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ ในป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ดังนั้น   เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้น เทศบาลต าบล     
ปรุใหญ่  จึงได้จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ขึ้นมา  

๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตให้แก่ประชาชน 

๔. เป้ำหมำย 
 ประชาชนในพื้นท่ี 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ  
 ๒. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
 ๔. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตชุมชน  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 ๑. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ 
 ๒.  มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า ๕ ช่องทาง 
 ๓.  มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน 
 ๔.  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ ๘๐ 
 

 

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

 

๓๐ 
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๑.๒.๒ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ 
 

๑. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว  
    พัฒนำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าไม้ที่ผิด

กฎหมายเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก 
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิด
ค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้
เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า ๓ อย่าง เพ่ือประโยชน์ ๔ อย่าง”
ปลูกป่า ๓ อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้
ท าท่ีอยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้
ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เทศบาลต าบลปรุใหญ่
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตเทศบาล

๓๑ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ต าบลปรุใหญ่  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือส่งเสริมจิตส านึกสาธารณะให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ  
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 ๓. เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ๑. ประชาชนในพ้ืนที่  ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นจ านวน ๗ หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอกและพืชผัก
สวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 
 ๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗ หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  
 
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแหล่งน้ า คู คลอง ในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 ๑. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ  
 ๒. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  
 ๓. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  
 ๔. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท าความ
สะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืน 
ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 ๖. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒– พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ๑๐,๐๐๐.-  บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๓๒ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ เข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
 ๒. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้  
 ๓. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากข้ึน 

************************************** 
๑.๒.๓ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลักกำรและเหตุผล 

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ 
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประชาชนให้มีส านึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ 
ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 
ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน  ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง  
 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑.เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน ามาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 ๒.เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ 
 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชน และเยาวชนในชุมชน 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. จัดอบรม/บรรยายให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากรใน
ชุมชน 

๓๓ 
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 ๒. ศึกษาดูงานการด าเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความส าเร็จในชุมชน 
 ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ๒๐,๐๐๐.-  บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒.๓ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลักกำรและเหตุผล 

๓๔ 

๓๕ 
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โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้ง
ได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผล
การด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และ
ขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนใน
ชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า   
เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่
เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความ
ต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

เทศบาลต าบลปรุใหญ่  จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มี
รายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. ส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ให้ประชาชนในชุมชน 
 ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
 ๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ 
 ๖.๓ ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
 ๖.๔ ฝึกปฏิบัติงาน 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ๒๐,๐๐๐.-  บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๓๖ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ดและสามารถสร้างรายได้ให้ตนเอง 
 ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑.๓ จิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
๑.๓.๑ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซื่อสัตย์สุจริต 
 
๑. ชื่อโครงกำร : โครงกำรคณุธรรมสำนสำยใยครอบครัว 

๒. หลักกำรและเหตุผล 

 สภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่     
ยึดติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่ง  
เป็นปัญหาของการขาดศีลธรรม คุณธรรม ดังนั้นการส่งเสริมคุณธรรมโดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบัน
ครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสร้างจิตส านึกความ
ซื่อสัตย์ ส่งผลให้เยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และคุณภาพต่อไป  

 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเยาวชนให้มีจิตส านึกที่ดี จึงได้จัดท า
โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว เพ่ือส่งเสริมให้เป็นเยาวชนเป็นคนที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต      

๓๗ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการด าเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง
พร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่
จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ื อความ
เจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสร้างจิตส านึกความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กและ
เยาวชน 
 ๒. เพ่ือสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชนและผู้ปกครอง  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนบ้านคนชุม  ต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
 ๒. จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 ๓. ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 ๔. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
 ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
 ๖. ด าเนินการตามโครงการ 
 ๗. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในการด ารงตนตามหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 

๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและพร้อมมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี 
 
 

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

๓๘ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๓ จิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
๑.๓.๑ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซื่อสัตย์สุจริต 

๑. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
ปัจจุบันการทุจริตเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์

ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการ
รักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน       
ตามพระราชบัญญัติสภาเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๐ 
เทศบาลต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล 
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณ ะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา ๒๕ ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ นั้น 

เทศบาลต าบลปรุใหญ่  พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะ
เป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหา
ทุจริตที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นใน
ความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือ
ส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใด ๆ และพร้อมที่จะ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

๓๙ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 
 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
 

๔. เป้ำหมำย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน 
 
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ๑. ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย 

๒. แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาน าหลักสูตรโตไปไม่โกง  
 ๓. ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะท างานฯ  

๔. ติดตามการด าเนินการ 
 ๔. สรุปผลการด าเนินการ 

๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีการน าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในเขตเทศบาลต าบล
ปรุใหญ ่

๒. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 

๓. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
 

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

 
 
 

๔๐ 
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๑.๓.๒ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมสภำเด็กเยำวชนต่อต้ำนกำรทุจริต 

๒. หลักกำรและเหตุผล 

 การทุจริตเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ  ดังนั้นการปลูกจิตส านึกของคนใน
ชาติให้มีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งที่เด็กและเยาวชนที่จะต้องสร้างชาติในอนาคต โดยส่งเสริมให้
เยาวชนมีความตระหนักในปัญหาการทุจริต และเกิดจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชน
ต่อไป  

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
  

๔. เป้ำหมำย 
 เด็กและเยาวชนในเขตต าบลปรุใหญ่ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ศูนย์เยาวชนในเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมสภาเด็กในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรม 
แนวทางในการด าเนินการ  
 ๒. จัดประชุมคณะท างานฯ 
 ๓. ด าเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบที่ก าหนด 
 ๔  สรุปติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒– ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 ๑. สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 

๔๑ 

๔๒ 
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 ๒. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริตและเสียสละเพ่ือส่วนรวมเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  
 
 
 

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

๑.๓.๓ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักให้มีจิตสำธำรณะ 

๑. ชื่อโครงกำร : โครงกำรยำวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

๒. หลักกำรและเหตุผล 

 ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น น้ า ป่าไม้ แร่ธาตุ ซึ่งนับวัน
จะหมดลงเนื่องจากมนุษย์ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและการบ ารุงรักษา จะเห็นได้จากปัจจุบันปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น ท าให้น้ าเสีย อากาศเป็นพิษ ขยะล้นเมือง อันเนื่องมาจากการขาดจิตส านึกของมนุษย์ที่มี
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญ และ

๔๓ 
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ต้องได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เจริญเติบโตเป็น
พลเมืองดีที่จะเป็นก าลังในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และปัญหาที่จะได้รับผลกระทบจากการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลปรุใหญ่     
จึงได้จัดท าโครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้ึน 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกให้แก่เด็กและเยาวชน มีความตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีจิตส านึกที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติ
ของชาติ 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกสาธารณะรู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 

๔. เป้ำหมำย 
 เดก็และเยาวชนในชุมชน 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่ก าหนดตามความเหมาะสม 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. จัดประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 ๒. ประสานงานวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓. ประสานงานสถานที่จัดอบรม และสถานที่จัดกิจกรรม 
 ๔. ด าเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 ๕. สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
ด าเนินการโดยไม่ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 ๑. เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 ๒. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิด
จิตส านึกท่ีจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของชาติ 
 ๓. เด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกสาธารณะรู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 
 
 

๔๔ 
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*************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ ๒  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
๒.๑  กำรแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 
 
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลปรุใหญ่ด้วย
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔)  ซึ่งมุ่ง

สู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต”มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่
สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติซึ่งปัจจุบัน
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗,๘๕๒ แห่ง  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ
จากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงาน

๔๕ 
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หลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไก
ส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลปรุใหญ่  จึงได้เห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น
เองซึ่งจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยได้
ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผู้บริหารจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๓. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลปรุใหญ่

อย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๒. เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

สู่การรับรู้ของสาธารณชน  

๔. เป้ำหมำย 
 ๑. การประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
 ๒. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลปรุใหญ่  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือป้องกันการทุจริตและต้านการทุจริต  
 ๒. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๓. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๔. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อสาธารณชน 
 ๕. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๖. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

๔๖ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

๙. ผู้รับผดิชอบ  
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้บริหารได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
 ๒. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

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

๒.๒ มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

๒.๒.๑ สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องกำรบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง/เงินเดือน และกำรมอบหมำยงำน 

 
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 พนักงานลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญ       
ต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กรและประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริง
ต่อไป 
 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมบริหารราชการในองค์กร ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานบุคคล
และกิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส            
และตรวจสอบการท างานได้ เทศบาลต าบลปรุใหญ่  จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคลขึ้นมา 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผู้บริหารให้
ปรากฏชัดเจน  
 ๒. เพื่อก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการท างาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง และ
มอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
 ๓. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 ๔. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้และป้องกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

๔๗ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. ผู้บริหารก าหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 
 ๒. แต่งตั้งคณะท างาน 
 ๓. จัดท ามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ๔. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร 
 ๕. ประกาศเผยแพร่มาตรการ 
 ๖. ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 ๒. แนวทางป้องกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 ๓. กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 ๔. ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า ๘๐ % 
 ๕. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า ๘๐% 
 

 

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

 

 

 

 

๒.๒ มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

๒.๒.๑ สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องกำรบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง/เงินเดือน และกำรมอบหมำยงำน 

๔๘ 

๔๙ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรค
อย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้การ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกเทศมนตรีต าบลปรุใหญ่ มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ 
เกี่ยวกับราชการ และมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ได้รับแต่งตั้ง
ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก     
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารเทศบาลต าบลปรุใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 ๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 

๕๐ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 ๒. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
 ๒. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 ๓. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๔. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด  เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
 ๒. ค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
 ๓. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

 
 
 

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

๒.๒.๒ สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดกำรพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต    
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์         
ในทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพ่ือป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  

๕๑ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
เทศบาลต าบลปรุใหญ่  จึงได้จัดท ามาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  
  ๒. เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 ๓. เพ่ือสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างของ เทศบาลต าบล     
ปรุใหญ่ 
 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  
 
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. จัดประชุม 
 ๒. จัดท าค าสั่งคณะท างาน 
 ๓. ประชุมคณะท างาน 
 ๔. ก าหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 ๕. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 
 ๖. ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 
 ๗. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือปรับปรุง
แนวทางในการด าเนินงาน 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีมาตรการป้องกันและก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 ๒. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรผ่าน
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
 
 

๕๒ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

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

๒.๒.๒ สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดกำรพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม
และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 
 ๒. เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๓. เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเก่ียวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑.ประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 
 ๒. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในฐานข้อมูล 
 ๓. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๔. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

๕๓ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 ๕. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารเพ่ือประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๖. เผยแพร่รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
 ๒. มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับ
ประชาชน 
 
 
 

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

๕๔ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

๒.๒.๒ สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดกำรพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ       
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพ่ือป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลต าบลปรุใหญ่  จึงได้
จัดท ากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลต าบลปรุใหญ่  ทุกโครงการ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการ 
 ๒. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลปรุใหญ่   

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

๕๕ 

๕๖ 
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  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 ๒. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
 ๒. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบ          
ทุกโครงการ  
  
 
 
 

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

๒.๒.๓  สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชน เพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจแก่
ประชำชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ       
ของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      
โดยด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ส านักงาน

๕๗ 
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เทศบาลต าบลปรุใหญ่  เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่
เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชน
ผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่าง
ศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือ
ให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ เทศบาลต าบลปรุใหญ่  ยังต้องบริหารจัดการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, 
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการ
ส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ า
เสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน 
กระบวนปฏิบัติภารกิจ ต้องค านึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ   

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ละภารกิจให้ประชาชนได้รับทราบ สร้างความโปร่งใสในการ
บริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรม เสมอภาค 
 ๒.  เพ่ือเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ และน าผลมาปรับปรุงใน
การให้บริการ  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ อย่างยุติธรรม เสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. ผู้บริหารมอบนโยบาย/แนวทางในการด าเนินการเพ่ือสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจ
งานบริการสาธารณะ 
 ๒. ประชุมส านัก/กอง/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ ตรวจสอบได้ 
 ๓. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจ ก าหนดให้มีการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตรา
ค่าบริการอย่างชัดเจน และก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 
 ๔. ประกาศเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ที่ท าการ เว็บไซต์ และช่องทางประชาสัมพันธ์อ่ืน  ๆ      
ที่ประชาชนสามารถรับทราบได้อย่างทั่วถึง 

๕๘ 
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 ๕. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนให้
ผู้บริหารและประชาชน รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงในการให้บริการ 
 ๖. ประชุมส านัก/กอง/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการปรับปรุงการให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่
ประชาชน 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลต าบลปรุใหญ่   อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ และผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
สาธารณชน 

๒. ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ ๘๐ 
 ๓. ลดจ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ  

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

๒.๒.๓  สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชน เพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจ          
แก่ประชำชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร: มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลปรุใหญ่  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคม  
พหุวัฒนธรรม เทศบาลต าบลปรุใหญ่   จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีมากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลัก
ความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา 
อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชน
เป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ 
สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลต าบลปรุใหญ่   จึงมีการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง

๕๙ 
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พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชน 
๒. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ

เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๓. เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเชื่อม่ันในองค์กร 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ ๘๐ 
 
 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. จัดให้มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างเกณฑ์มาตรฐานหรือมี
เครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 ๒. จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ใน
การด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 ๓. จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
 ๔. จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้
พิการ 
 ๕. จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
 ๖. มีการน าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มาประยุกต์ใช้
ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส่วนราชการในเทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๖๐ 
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๑. มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน 

๒. มีระบบการท างานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๓. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ 

๔. ลดจ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ  
 

********************************** 
 
๒.๓  มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 

๒.๓.๑ มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชนรำยละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงกำร : มำตรฐำนกำรยกระดับกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้ องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้
มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือก ากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลปรุใหญ่   
จึงได้จัดท ามาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อจัดท ามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๒. เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

๖๑ 
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๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 ๒. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๓. จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 
ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  ๑) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  ๒) จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  ๓) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  ๔) จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  ๕) จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งเวลา  ท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  ๕) การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 ๔. ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ จัดท า
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 ๕.ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 ๖. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลปรุใหญ่    

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 

๒. มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 ๓. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

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

๒.๓.๒ มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทนหรือกำร
ด ำเนินกำรอ่ืนใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖๒ 

๖๓ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
๑. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรมอบอ ำนำจอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้น    
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในเทศบาลต าบลปรุใหญ่    

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในเทศบาลต าบลปรุใหญ่    
 ๒. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

๓. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

๔. เป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลปรุใหญ่   ปลัดเทศบาลต าบลปรุใหญ่   รองปลัดเทศบาลต าบลปรุใหญ่   
หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืน
ใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 

๒. แจ้งเวียนผู้รับมอบอ านาจและทุกหน่วยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบ 
๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยต่อ

สาธารณชน  
 ๔. ผู้รับมอบอ านาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบมายในทุกเดือน  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

๖๔ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 

๒. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 
 
 

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

๒.๔   กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
 

๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

๑. ชื่อโครงกำร : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำน/บุคคลที่มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบ    
เพ่ือบรรลุผลตามความประสงค์ โดยอาจท าให้ขาดการค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรมอาจส่งผลกระทบ         
ต่อคุณธรรม จริยธรรมในจิตส านึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพ้ียนไปท าให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลต าบลปรุใหญ่   
จึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข มีคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพ่ือการปลุกกระแสการสร้าง

๖๕ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

สังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่า ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมเป็น
รากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒. เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
 ๓. เพ่ือสร้างสังคมท่ีสงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

๔. เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต      
มีคุณธรรมและจริยธรรม 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกว่า 
๑๐ คน/ปี 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. จัดตั้งคณะท างานฯ  
 ๒. ประชุมคณะท างาน 
  - ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
  - พิจารณาคัดเลือก 
 ๔. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  

๕. จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

๖. เชิญบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนใน
ชุมชนตามโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม 

๗. จัดท าท าเนียบหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖๖ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

๒. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และ
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 

  
 
 

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

๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะหรือมีจิตสำธำรณะ 
 
๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะหรือมีจิตสำธำรณะ 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี       
ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์
แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน า
ในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่าง
ต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลปรุใหญ่    
 ๒. เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลต าบลปรุใหญ่  ตระหนักถึงความการเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และการมีจิตสาธารณะ 
 ๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
  

๔. เป้ำหมำย 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖๗ 
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๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๒. ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๓. จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา  
 ๔. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 

๕. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 ๖. สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ จิตสาธารณะหรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และ
เห็นคุณค่าของบุคคลที่เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

๖๘ 
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๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ำรงตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลด ำรงตนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทาง     
การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย 
ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ          
ของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการ
ใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณ
บ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อ   
จากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและ
ต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะ
เกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ า
ต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้ งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 
ประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

๔. เป้ำหมำย 
 ประชาชนของเทศบาลต าบลปรุใหญ่    

๕. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร 

๖๙ 

๗๐ 
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 ๑. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบล 
 ๒. ด าเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 ๓. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 

๔. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป 
 ๕. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ 
 งานส่งเสริมการเกษตร ส านักปลัด เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. จ านวนบุคคลที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ๒. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน 

  
 
 
 

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

๒.๕ มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
 

๒.๕.๑ ข้อตกลงหรือวิธีกำรอื่นใดระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 

๑. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร” 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และการใช้
จ่ายงบประมาณในการด าเนินกิจการต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการด าเนินการบริหาร

๗๑ 
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จัดการต่างๆ ต้องค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาข้อครหาใน
การทุจริตหรือด าเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมาก
เกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงาน
และการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายใน
องคก์รของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้อง
สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการ
สร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการ
ทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลปรุใหญ่   จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือเป็นการ
พัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้
สูงขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 ๓.๒ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือมาตรการและน าไปปฏิบัติ 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. ประชุมหน่วยงาน 

๒. ก าหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต           
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมีกรอบดังนี้ 

 - ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ 
 - หา้มปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและพวกพ้อง 
 - ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 
๓. ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
๔. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี 
๕. ก ากับติดตามมาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

 ๖. รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุงข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการในปีต่อไป 

๗๒ 
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๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
- ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร 
- ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 

 
 
 

*********************************** 
 
 
๒.๕.๒ มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อ ำเภอ ที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพื่อกำร
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบทั้งภำครัฐและองค์กรอิสระ” 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 กลไกกำรก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิ ภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน   
ทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลปรุใหญ่  จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น         
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  ให้มีประสิทธิภาพ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ให้มีประสิทธิภาพ 

๗๓ 
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๒. เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเปน็อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและ
องค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA 
  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
 ๒. รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
 
 

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

๗๔ 
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๒.๕.๓ ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำ
บุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 

๑. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

๒. หลักกำรและเหตผุล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ขึ้น เพ่ือด าเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 ๒. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 ๒. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
 ๓. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๔. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

๗๕ 

๗๖ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๕.๓ ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำ
บุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 

๑. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๗๗ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว ตร งไปตรงมา 
ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้แก่ประชาชน  

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อมีกระบวนการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 

๒. เพ่ือมีมาตรการก ากับติดตามการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในขั้นตอนการด าเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงขั้นตอนการลงโทษผู้กระท าผิดอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ  

 

๔. เป้ำหมำย 
 มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. แต่งตั้งคณะท างาน 

๓. ก าหนดมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  

 - กระบวนการขั้นตอนลงโทษ 
 - กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าความผิด  

 ๔. ก ากับติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕. เผยแพร่มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้สาธารณะชนทราบ 
 ๖. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารทราบ 
 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

๗๘ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  มีกระบวนการก ากับการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่าง
เป็นระบบ โปร่งใส 

๒.  ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมมากข้ึน  
 
 
 

*********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ ๓  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
 

๓.๑ กำรจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 

๓.๑.๑ กำรจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
 
๑. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ปรับปรุงและพัฒนำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  เทศบาลต าบลปรุใหญ่  จึงได้มีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนเสามารถข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

๓. วัตถุประสงค ์

๗๙ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 ๑. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 ๒. เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 ๓. เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 ๓. เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีข้อมูล      
ที่ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
  
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพ่ือด าเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 ๓. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ 
 ๔. จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ  สม่ าเสมอ  
 ๕. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 ๖. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 ๗. จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการรวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีข้อมูล
ที่ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
 ๒. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 ๓. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ 
 ๔. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 

 

๘๐ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 
  

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

 

 

 

๓.๑.๒ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรจัดหำ
พัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและตรวจสอบได้ 

๓.๑.๓ มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็นประโยชน์กับกำรมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชำชน 
 

๑. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบลปรุใหญ่  จึงได้จัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการบริหารราชการของของเทศบาลต าบลปรุใหญ่   

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน    
การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ
ที่ก าหนดไว้ 

๒. เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน   

 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

๘๑ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 ๑. ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  
  ๒. ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
 
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของของเทศบาลต าบลปรุใหญ่   

๒. ประชุมคณะท างานฯ  
๒.๑ ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน 
- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตราก าลัง 
- การบริหารงบประมาณ การเงิน  
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 
- การจัดซื้อจัดจ้าง/ การค านวณราคากลาง 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

๒.๒ ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อประชาชน  
๓. ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
๔. รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร

ทราบ 
 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  
 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

๘๒ 

๘๓ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 ด าเนินการโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ    

การจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน  
๒. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่าง

ชัดเจน   
๓. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๓.๒.๑ มีกระบำนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกำร ตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัยของ
ประชำชนในท้องถิ่น 
 

๑. ชื่อโครงกำร     “ประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน 
 

๒. หลักกำรและเหตุผล 

๘๔ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ
กระจายอ านาจการบริหารงานจากส่วนกลาง  เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง   ดังนั้น  เทศบาลต าบลปรุใหญ่  จึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง  โดยไม่เพียง
จะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วยและในการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่  ยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลปรุใหญ่  เพ่ิมมากข้ึนด้วย 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน  ดังนั้น  จึงได้จัดท า
โครงการประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน ขึ้น 
 

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลปรุใหญ่ 
 ๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในต าบล 
 ๓.๓  เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
 ๓.๔  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลทราบถึงบทบาทหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
 ๓.๕  ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนในต าบล 
 

๔. เป้ำหมำย / ผลผลิต 
          จัดประชาคมหมู่บ้านทั้ง   ๑๗  ชุมชน   

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ชุมชนเขตต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๑๗ ชุมชน 
 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑  ประชาสัมพันธ์การจัดประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน ทั้ง  ๑๗  ชุมชน ทราบ 
 ๖.๒  คณะผู้บริหาร, พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชาคมชุมชน/หมู่บ้านทั้ง  ๑๗  ชุมชน 
 ๖.๓  ด าเนินการจัดประชาคมต าบลหลังจากจัดประชาคมชุมชน/หมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ของทุกปี 
 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐.-  บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  ประชาชนมีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
 ๑๐.๒  ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
 ๑๐.๓  เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ได้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 

๘๕ 
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 ๑๐.๔  ประชาชนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองที่มีต่อเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
 
 

******************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๒.๑ มีกระบำนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกำร ตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่และสุขอนำมัยของ
ประชำชนในท้องถิ่น 
 
๑. ชื่อโครงกำร     “ประชาคมชุมชนต าบล" 
 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙      
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดให้มีระยะเวลาสี่ปี และให้จัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป โดยก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความ
ต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานใน
การพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

๘๖ 
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 เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ และการด าเนินงานมี
ความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ โดยบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่
ในลักษณะประชารัฐ เพ่ือน าปัญหาความต้องการ ที่ได้จากการประชาคมท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลต าบลปรุใหญ่ จึงได้จัดท าโครงการ
ประชาคมชุมชนต าบล ขึ้น เพ่ือจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ ตลอดจนรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ชี้แจงท าความเข้าใจยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่ได้รวบรวมจากการเสนอ
ผ่านประชาคมท้องถิ่นมาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของชุมชน/หมู่บ้านในภาพรวมระดับต าบล  เพื่อน าโครงการบรร จุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ -๒๕๖๔) และใช ้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้ง วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป 
 

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๓.๒  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ   
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ และเพ่ือให้การด าเนินการจัดท า ทบทวน เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
 ๓.๓  เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในภาพรวมระดับต าบล 
 ๓.๔  เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  
 ๓.๕  เพ่ือพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการของ
หมู่บ้าน/ชุมชนในภาพรวมระดับต าบล 
 

๔. เป้ำหมำย / ผลผลิต 
          ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชนต าบล ประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล      
ปรุใหญ่  ผู้น าท้องที่  ประธานชุมชน กรรมการชุมชน  ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลปรุใหญ่ ส่วนราชการ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพ้ืนที่ต าบลปรุใหญ่  ตามประกาศสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล จ านวน  ๒๑๐  คน 
 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานเทศบาลต าบลปรุใหญ่ (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๗  บ้านแสนสุข  ต าบลปรุใหญ่  
 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

๘๗ 
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 ๖.๒  แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชนต าบล  
 ๖.๓  จัดประชุมประชาคมชุมชนต าบล  
 ๖.๔  สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการประชาคมท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม  
 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐.-  บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์             
 ๑๐.๑  การจัดท า ทบทวน  เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔) ของเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๑๐.๒  ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ และมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) 
 ๑๐.๓  มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม 
 ๑๐.๔  ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง 
 ๑๐.๕  ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑๐.๖  ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไขตามล าดับความส าคัญและตามสภาพ
ปัญหาความต้องการอย่างแท้จริง   
 
 

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

๘๘ 
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๓.๒.๑ มีกระบำนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกำร ตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัยของ
ประชำชนในท้องถิ่น 
 
๑. ชื่อโครงกำร     “จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบัญญัติ  แผนการด าเนินงานและการประชุมติดตาม 
                        และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลปรุใหญ่” 
 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้จัดท าและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถัดไปและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา และจัดท าแผนการด าเนินงานให้
แล้วเสร็จภายในภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง      
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
นั้น รวมทั้ง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน เดือนตุลาคม      
ของทุกปี  
  เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจัดท า
แผนการด าเนินงาน และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปรุใหญ่เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามระเบียบดังกล่าว เพ่ือสนองตอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
สามารถให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ  สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติที่แท้จริง  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลปรุใหญ่ทั้งนี้ เพ่ือน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม และใช้แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น รวมทั้ง          
เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน เพ่ือใช้ประกอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล จึงจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  เทศบัญญัติ  แผนการด าเนินงาน และการประชุมติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล     
ปรุใหญ่ ขึ้น 
 

๓.วัตถุประสงค์ 

๙๐ 

๘๙ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 ๓.๑  เพ่ือใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  
 ๓.๒  เพ่ือจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 ๓.๓  เพ่ือใช้แผนการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและส่วนราชการ
ต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 ๓.๔  เพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
 

๔. เป้ำหมำย / ผลผลิต 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รวมทั้งเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง เทศบัญญัติ แผนการด าเนินงาน และการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ชุมชนเขตต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๑๗ ชุมชน 
 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รวมทั้ง เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ด าเนินการจัดท าตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยด าเนินการดังนี้ 

- ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ เพ่ือจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่และประชาคมท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

- เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ เพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ 

๒. การจัดท าเทศบัญญัติ ด าเนินการจัดท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๓ วิธีการจัดท า
งบประมาณ โดยด าเนินการดังนี้ 

- จัดท ารายละเอียดงบประมาณตามแผนงาน 
- ประชุมสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ครั้งที่ ๑ เพ่ือพิจารณารับหลักการ 
- ประชุมสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ครั้งที่ ๒ เพ่ือแปรญัตติ และเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 
- เสนอร่างเทศบัญญัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ 
- ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

๓. การจัดท าแผนการด าเนินงาน รวมทั้ง เพิ่มเติม ด าเนินการจัดท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ โดยด าเนินการดังนี้ 

- จัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

๙๑ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ เพ่ือจัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน 

- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ เพ่ือพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
- เสนอร่างแผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล   

ปรุใหญ่ เพ่ือให้ผู้บริหารอนุมัติและประกาศใช้ 
๔. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)       
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยด าเนินการดังนี้ 

- จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
- รวบรวมข้อมูล สรุปผลแบบประเมิน /สรุปผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
- ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรุ ใหญ่            

เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
- รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลปรุใหญ่ เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ คณะกรรมกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ในการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวมีองค์กรรับผิดชอบ ได้แก่ งานแผนและ
งบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ รวมถึงส่วนราชการส านัก /กอง ต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐.-  บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ เทศบาลต าบลปรุใหญ่มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม  
 ๑๐.๒ เทศบาลต าบลปรุใหญ่มีเทศบัญญัติ เพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต าบลปรุใหญ่  
 ๑๐.๓ เทศบาลต าบลปรุใหญ่มีแผนการด าเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมทั้ง ส่วนราชการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๙๒ 
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 ๑๐.๔ เทศบาลต าบลปรุใหญ่มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและใช้เป็นแนวทางในการ
พิจารณาปรับปรุง แก้ไข  พัฒนาการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
 

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

 

 

 

 

 

๓.๒.๒ มีช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 
๑. ชื่อโครงกำร    “การสร้างช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการรายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
    ให้ผู้ร้องเรียนทราบ” 
 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการให้บริการสาธารณะ
บรรเทาทุกข์ บ ารุงสุข แก่ประชาชนภายในกรอบอ านาจหน้าที่ และโดยที่เทศบาลต าบลปรุใหญ่ เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบพ้ืนที่ จ านวน ๑๗  ชุมชน ในเขตต าบลปรุใหญ่  ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและให้
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานและบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการปฏิบัติงาน
ตามความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล โดยก ากับความประพฤติของบุคลากร   
ทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  อันจะท าให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ดังนั้นเทศบาลต าบลปรุใหญ่จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ขึ้น 
 ดังนั้นเพื่อเป็นมาตรการในการก ากับดูแลปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์จึงได้ก าหนด
มาตรการในการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข ์ขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือสร้างกระบวนการการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้มีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาผลการ
ด าเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข ์

๙๓ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 แผนผังขั้นตอน และก าหนดระยะเวลาการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินแผนงาน 
 ๖.๒ จัดท าแผนงาน กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา ในการด าเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 ๖.๓ ประชาสัมพันธ์แผนงาน กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา ในการด าเนินการเกี่ยวกับการรับ
เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 ๖.๔ ด าเนินการตามแผนและกระบวนการที่ก าหนดไว้ 
 ๖.๕ สรุปและรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ 
 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีกระบวนการการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๒ ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาผลการด าเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 
 

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

 

 

 

 

 

 

๙๔ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
๓.๒.๓ มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทรำบถึงกำรได้รับเรื่อง 
ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
๑. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  เห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์และ
เรื่องร้องเรียนของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะและการ
บริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปร่งใส  จึงได้จัดท ามาตรการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ เทศบาลต าบล     
ปรุใหญ่  ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนา
ปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผล
การด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรมสะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้
มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลปรุใหญ่  ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 ๒. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตาม
ผลและการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  
  

๔. เป้ำหมำย 
 ๑. ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ เทศบาลต าบลปรุใหญ่  ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 ๒. ก ากับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การ
ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๒. ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 ๓. คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลปรุใหญ่   

๙๕ 

๙๖ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
อย่างชัดเจน  
  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข
ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน ๑๕ วันหากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน ๑๕ วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบรวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
 ๔. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลปรุใหญ่      
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 ๕. คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
 ๖. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 ๗.รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๔  

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๒.  มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๓.  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 ๔.  มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบรวมทั้งมี
ช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 ๔.  มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการ
ที่ก าหนดไว้ 
 
 
 

๙๗ 
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********************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๓ กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๓.๓.๑ ด ำเนนิกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ 
  
๑. ชื่อโครงกำร : ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมด าเนินการโครงการ รวมทั้ง
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนต่อไป 
 

๙๘ 
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๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ๓. เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็นในปรับปรุงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
 ๕. เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
 ๖. เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
 ๗. รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔   

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ  
 ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

๙๙ 
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********************************* 

 

 

 

 

 

๓.๓.๒ ด ำเนนิกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมิน   
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ต่อไป 

 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบล   
ปรุใหญ่  จึงด าเนินการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 ๓. เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 ๒. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 

๑๐๐ 
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 ๓. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 ๔. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  ๒  คน 
  (๒) ผู้แทนสมาชิกสภา     ๒  คน 
  (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ      ๒  คน 
  (๔) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (๕) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (๖) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 

๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีละ ๒ ครั้งเป็น
อย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

๔) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
 

 ๕. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๖. การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ๗. การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 ๘. การติดตามและประเมินผล 
 ๙. การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา เพ่ือปรั บปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ 
  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๒.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

********************************** 
มิติที่ ๔ กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๐๑ 

๑๐๒ 
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๔.๑ กำรจัดวำงระบบตรวจสอบภำยในและกำรควบคุมภำยใน  

๔.๑.๑ มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบตรวจสอบภำยใน 
๑. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจดัท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี  

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลและดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าอีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลปรุใหญ่  
เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

 ๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 ๒.  เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่ อ
องค์กร 
 ๓.  เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
ความส าเร็จของงาน 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรในเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ๑. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้มี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๒. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ

๑๐๓ 
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ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและกา ร
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 ๓. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 ๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

๕. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต รวมทั้งเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงานและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๓.มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 ๔. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ๔. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 

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

๔.๑.๒ มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยใน 
 
๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้
ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชี
ในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุม

๑๐๔ 
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ภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ
หน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุม
ภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการ
ด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่
เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบ
ทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  เทศบาลต าบลปรุใหญ่  จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้น 
 ๒. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 ๓. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖. วิธีด ำเนินกำร 

๑. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
 ๒. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 ๓. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 ๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 ๕. น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๖. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  

๑๐๕ 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน     
ข้อ ๖ ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 ๒. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
๘๐ ในระดับมาก) 
 ๔. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 

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

๔.๒ กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำมช่องทำงที่
สำมำรถด ำเนินกำรได ้
 

๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล เกี่ยวกับกำรบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ำยข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง 
 
๑. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล เพ่ือเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๒. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การโอน 
ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

๑๐๖ 
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 ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน 
 กำรเลื่อนระดับ/เลื่อนต ำแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
  
 กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวิ นัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

๑๐๗ 
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 - น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 - นายกเทศมนตรี ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้น าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคลต่อ
สาธารณชนและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าว 
 
 
 

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

๔.๒.๒  ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงบประมำณ กำรรับ - จ่ำยเงิน     
กำรหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร 

๑๐๘ 

๑๐๙ 
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๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำรบริหำรงบประมำณ กำรรับ-จ่ำยเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ เป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่ จึงจัดกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ -จ่ายเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการใช้งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณของ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
 ๒. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลต าบล   
ปรุใหญ่  ต่อสาธารณชน 

๔. เป้ำหมำย 

 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 - รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยก าหนดให้มีภาคประชาชนเข้า
ร่วมสังเกตการณ ์
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินของ เทศบาลต าบลปรุใหญ่  ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

๑๑๐ 
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๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อสาธารณชนและมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
 ๒. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการด าเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้เกิดความโปร่งใส  
 
 
 
 

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

๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรจัดหำพัสดุ 
 
๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  ยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
๒๕๖๑)  จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพ่ือส่งเสริมการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย 

๑๑๑ 
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โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
 ๒.  เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 
 ๓.  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์         
และท่ีท าการเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

๔. เป้ำหมำย 
 เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน 
 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์
ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ๖.๒ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับพัสดุ  
เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
 ๓. ประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการที่ส าคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซด์ 
และท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัด
จ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

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

๑๑๒ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๓ กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
 

๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 
 
๑. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎ ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องส ำหรับผู้บริหำรและ
สมำชิกสภำท้องถิ่น 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่  เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น

๑๑๓ 
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บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  เทศบาลต าบลปรุใหญ่  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้
ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่  ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
 ๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. จัดท าโครงการ/แผนงาน  
 ๒. ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 ๓. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 ๔. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐.-  บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. การจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 ๒. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่  มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 
 
 

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

๑๑๔ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 
 
 
๔.๓.๒ ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรตำม
กระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 
 
๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่น 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้า
ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบ
ของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต 
ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร  

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 
 ๒. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  

๔. เป้ำหมำย 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

๖. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 ๑. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 

๑๑๕ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 ๒. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง  
 ๓. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
  

๗. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ผลลัพธ์ 
๑. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่  มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถ

ปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 ๒. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่  สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

๔. กำรเสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
 
๑. ชื่อโครงกำร :กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้ำระวังกำรทุจริต 

๑๑๖ 

๑๑๗ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก
พ้องดีกว่าส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมือง
หรือผู้มีอิทธิพล  รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง  และยัง
มองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่
อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่ง
แสวงหาผลประโยชน์  ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคง
ของประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาค
ประชาชน 
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต เทศบาล
ต าบลปรุใหญ่  จึงได้จัดท ากิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการ
ทุจริตให้กับภาคประชาชนรวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต   

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 ๒. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

๔. เปำ้หมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ  
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 ๒. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ 
ของหน่วยงาน 
 ๓. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 ๔. สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต     
 ๕. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

๑๑๘ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน อย่างน้อย ๓ แห่ง 
 ๒. มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
 
 
 

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

๔.๔.๒ บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
 
๑. ชื่อโครงกำร :  กิจกรรมบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต เทศบาลต าบลปรุใหญ่  จึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณาการ    
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต เพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต 

๑๑๙ 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                 เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 ๒. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง 

๔. เป้ำหมำย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

๕. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินงำน 
 ๑. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริตจากภาครัฐ ภาคเอกชน         
ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
 ๒. ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริตร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน   
ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
 ๓. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตนและประชาชน 
 ๕. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 ๖. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ 
  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
 ๒. เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 

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

๑๒๐ 


