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ส่วนที่  1 
บทน า 

 
การวิเคราะหค์วามเสี่ยงในการเกิดการทุจรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 

  การทุจริตคอร์รัปชั่น คือ การใช้อ านาจหรืออิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ท่ีตนเองมีอยู่เพื่อเอ้ือ 
ประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติพี่น้องและพวกพ้อง การทุจริตคอร์รัปช่ันในวงราชการถือเป็นปรากฏการณ์ภัย
คุกคามความมั่นคงของประเทศ  ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าไม่ส าคัญ เพราะอาจคิดว่าไม่ใช่ปัญหาของตนเอง
และเป็นเร่ืองที่ไกลตัว  แต่หากพิจารณาแล้วจะพบว่า ปัญหาการคอรัปช่ันเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกับชีวิตของ
ประชาชนอย่างมาก  เป็นปัญหาหลักส าคัญของชาติที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้านและ
นับวันจะขยายตัวไปอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างมากขึ้นรวมทั้งมีความสลับซับซ้อนจนอยากแก่การปราบปราม
ให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยได้โดยง่าย  ด้วยเหตุผลส าคัญที่ท าให้ปัญหาการทุจริตยังมิได้ลดน้อยลงไปใน
ขณะนี้ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นอุปสรรคในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต อาทิเช่น ค่านิยมในการบริโภคความสะดวกสบาย ยกย่องคนที่มีฐานะดีและวัฒนธรรมระบบ
อุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน เป็นผลให้เกิดความเสื่อมของค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงามของ
ไทยประกอบกับปัญหาความล้าช้าและความโปร่งใสในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  รวมทั้งการ
ละเลยการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่เร้ือรังสะสมมานาน เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก มีลักษณะเป็น    
วัฏจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบการทุจริตที่แตกต่างและหลากหลาย 
เป็นต้นว่า การขัดกันของผลประโยชน์ (Conflicts  of  interest) การทุจริตเชิงนโยบาย (Corruption  by  
public  policy) การทุจริตต่ออ านาจหน้าที่ราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง การจัดหา
พัสดุ การซอยแยกย่อยงบประมาณให้อยู่ในอ านาจการตัดสินใจของผู้บริหารคนเดียว รวมถึงการรวมกลุ่ม 
และสมยอมกันในเร่ืองของราคา ล้วนแล้วแต่มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องช้ีแนะ
แนวทางให้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นรูปธรรมร่วมกัน  ปลูกฝังค่านิยมท่ีสร้างสรรค์ มีกลไกหรือเคร่ืองมือที่จะ
ควบคุมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ 
จะต้องส่งเสริมและสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
มากขึ้น  โดยให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้วย
การสร้างระบบการป้องกันและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี    
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยให้ทุกส่วนราชการเร่ง
ส่งเสริมการป้องกันปราบปรามและมีการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประกอบกับประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2542  
ข้อ 2 ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติราชการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ละเว้นการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติหน้าที่เกินเลยจากที่กฎหมายก าหนด   
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  จากสถานการณ์ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  ปัจจุบันยังไม่ได้รับการรายงานจากส่วนราชการภายและโรงเรียนในสังกัดอย่างชัดเจน ประกอบ
กับการรวบรวมข้อมูลเพื่อการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี เป็นเร่ืองนวัตกรรม
ใหม่ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการทุจริตมิชอบในองค์กรจะได้รวบรวมเพื่อทบทวนปรับปรุงและเพิ่มเติมให้
สอดคล้องในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  มิติ คร้ังต่อไป  ในส่วนลักษณะการวิเคราะห์ส าหรับ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี  ฉบับนี้  ขอเสนอบทวิเคราะห์ทางด้านเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีใน
สภาพความเสี่ยงที่อาจท าให้เกิดปัญหาการทุจริตภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไป  ดังนี้ 
 

 1. ทฤษฎีพื้นฐานการคอร์รัปชั่น (Basic  theories) 
  The  Common-Pool  หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า “ทฤษฎีแย่งชิง” ทฤษฎีนี้เป็นการ
พิจารณาทรัพย์สินส่วนรวม กล่าวคือ การปกครองท้องถิ่นเป็นการเอาทรัพย์สินมารวมกันแล้วกลายเป็นของ
ส่วนรวม คือ เงินภาษีและรายได้ของท้องถิ่น ซึ่งเรียกว่า “เงินร่วม” (The  Common-Pool) เป็นเงินของ
ทุกคนในท้องถิ่น ผู้บริหารจะเป็นคนในท้องถิ่นซึ่งได้รับความไว้วางใจจากคนในท้องถิ่นให้บริหารเงินนั้น ซึ่ง
คือ เงินของประชาชน  หากไม่มีกฎกติกาที่ชัดเจนในการเอาเงินไปใช้จะท าให้เกิดการแย่งกันท าให้เงินไม่
พอ  ซึ่งท้องถิ่นต้องหาเงินมาเพิ่มโดยการกู้  การแย่งชิงกันจึงท าให้เกิดการขาดวินัย เป็นการคอร์รัปช่ันเชิง
นโยบาย เรียกว่า “คอร์รัปช่ันใหญ่” 
  1.1 ปัจจัยผลักดัน 
  - ประชาชนไม่สนใจควบคุมตรวจสอบนักการเมือง หากประชาชนไม่สนใจนักการเมือง 
นักการเมืองจะหักหลังชาวบ้านได้ทุกคร้ัง นักการเมืองดีๆ เมื่อเข้าไปมีอ านาจแล้วแต่ประชาชนไม่สนใจก็จะ
กลายเป็นคนกระท าการทุจริตได้เช่นกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบจากประชาชน 
  - สภาวะที่รัฐ (อปท) ถูกยึดกุมอ านาจโดยกลุ่มผลประโยชน์ เป็นสภาวะทางการเมืองที่
อ านาจของรัฐถูกคนกลุ่มหนึ่งเข้ามายึดอ านาจ โดยมาจากกลุ่มผลประโยชน์ในท้องถิ่นนั้น  มีนายกท้องถิ่น
มาจากกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในท้องถิ่น  เมื่อกลุ่มผลประโยชน์สามารถเข้ามาสู่ระบบการเมือง
ได้แล้ว  กลุ่มผลประโยชน์นั้นๆ จะสามารถมีอิทธิพลเหนือท้องถิ่น ส่งผลกระทบต่อประชาชนสูงมาก 
   นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้ามากุมอ านาจ เรียกว่า “ทฤษฎีอ ามาตย์” 
กล่าวคือ เป็นสภาวะที่อ านาจการเมืองอยู่ในมือข้าราชการประจ า เช่น ข้าราชการเขียนกฎหมายหรือ
ก าหนดนโยบายเพื่อเพิ่มอ านาจให้แก่ข้าราชการประจ า  การกระท าเช่นนี้เป็นการท าเพื่อข้าราชการไม่ใช่ท า
เพื่อประชาชน 
  จะเห็นว่าปัจจัยดังกล่าวท าให้เกิดการคอร์รัปช่ันโดยมิชอบ ซึ่งโดยธรรมชาติของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย การคอร์รัปช่ันจะอยู่ใน DNA ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า สาเหตุมาจาก
เงินที่ใช้ไม่ได้เป็นของผู้ที่ใช้อ านาจ จึงอยากใช้เงินที่มีอยู่ เพราะเงินนั้นไม่ใช่ของตนเอง 
  1.2 ความหมายของการทุจริต 
       “ทุจริต” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
ความประพฤติชั่ว  โกง  ไม่ซื่อสัตย์ 
       “โดยทจุริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 1 (๑) หมายความว่า  เพื่อแสวงหา 
ประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
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  “การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ” เป็นเร่ืองของการใช้อ านาจหรืออิทธิพลใน
ต าแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอ านาจ
กระท าการต่างๆ แทนรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นผู้รักษาประโยชน์ร่วมกันของมหาชน  อ านาจเหล่านี้
ไม่ได้ผูกติดกับตัวบุคคล แต่มาจากสถานภาพการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นกลไกในการด าเนินงานเพื่อ
ส่วนรวม ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ญาติพี่น้อง พรรคพวก 
หรือเห็นแก่ความมั่นคงและสถานภาพที่จะได้รับ  หรือท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือราชการ 
ต้องถือว่าเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ 
  “การทุจริตต่อหน้าที่” พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ใช้ค าว่า การทุจริตต่อหน้าที่  หมายความว่า 
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
ในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้
อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
       นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แปลค าว่า  การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการให้ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Corruption  และเมื่อพิจารณาถึงชื่อพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  ยังใช้ค าว่าการทุจริตและเมื่อแปล
เป็นภาษาอังกฤษก็มีความหมายตรงกับค าว่า Corruption  เช่นกัน 
      “การคอร์รัปชั่น”  หมายถึง การกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งเจ้าพนักงานเป็น
ผู้กระท า เช่น เรียก รับ หรือยอมสินบน หรือการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยทุจริต หรือเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือการกระท าผิดวินัย  ในทางกฎหมายถือว่า คอร์รัปช่ัน หมายถึง การ
ทุจริตต่อหน้าที่ ซึ่งได้แก่การกระท าเพื่อแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
และในบางคร้ังก็มีการใช้ค าว่า  การทุจริตคอร์รัปช่ัน ควบคู่กันไป 
       การคอร์รัปช่ันรู้จักกันในภาษาไทยนับตั้งแต่สมัยอยุธยาว่า “การฉ้อราษฎร์บังหลวง” โดย
แบ่งเป็น การฉ้อราษฎร์  หมายถึง การกระท าของข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะเป็นข้าราชการช้ัน
ผู้น้อย ซึ่ง ฉกฉวยเอาประโยชน์อันไม่สมควรจากประชาชนเพือ่ตนเอง  โดยอาจใช้วิธีการโกง  เบียดบัง ข่มขู่  
รีดไถ  ขุดรีดค่าธรรมเนียมเกินจริงจากประชาชน เช่น ระบบจ่ายใต้โต๊ะเพื่อให้งานเดิน การโบกให้จอดแล้ว
ต้องจ่าย เป็นต้น การฉ้อราษฎร์จะกระทบต่อประชาชนโดยตรง การบังหลวง  หมายถึง การกระท าของ
ข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะเป็นข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ ซึ่งฉกฉวยเอาทรัพย์สมบัติของประเทศชาติมา
เป็นของตน โดยการใช้อ านาจ ต าแหน่ง และวิธีการที่แยบยล  เช่น เบียดบังงบประมาณแผ่นดินจากการ
ประมูลงานโครงการใหญ่ต่างๆ โดยที่ประชาชนหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถรู้ได้  การบังหลวงเป็น
การคอร์รัปช่ันที่ประชาชนไม่ได้รู้สึกถึงความเดือดร้อนมากนัก  ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงคนกลุ่มนี้ได้เงินอัน  
มิชอบไปเป็นจ านวนมหาศาล  ซึ่งนอกจากการฉ้อราษฎร์บังหลวงแล้ว ยังมีพฤติกรรมอีกบางประการที่เข้า
ข่ายการคอร์รัปช่ัน อาทิ  การกินสินบาทคาดสินบน  การให้สินน้ าใจในบางกรณี เป็นต้น การคอร์รัปช่ันทั้ง
ในระบบการเมืองและระบบราชการเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยาก  พฤติกรรมการคอร์รัปช่ันที่มิได้ลดน้อยลง ทั้งนี้
สาเหตุบางประการส าคัญที่ท าให้การแก้ไขปัญหาคอร์รัปช่ันเป็นไปได้ยากนั้น  สืบเนื่องจาก “ค่านิยม” ของ
สังคมหลายประการที่เป็นอุปสรรค เช่น  ค่านิยมในสังคมอุปถัมภ์  ค่านิยมในสังคมรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี  
ค่านิยมในสังคมอ านาจนิยม เป็นต้น  
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  1.3  รูปแบบการทุจริต 
         ลักษณะรูปแบบการทุจริตคอรัปช่ันโดยหลัก แบ่งออกเป็น  4  ประเภท ดังนี้ 
  1) ระบบส่งส่วย (Syndicate  Corruption) มีวิธีการโดย ข้าราชการช้ันผู้น้อยเก็บส่วย
หรือภาษีไม่เป็นทางการแลว้รวบรวมที่กองกลาง หลังจากนั้นแจกจ่ายรายไดส้่วยไปยงัข้าราชการทั้งระดับสูง
และล่างในกรม  กอง 
  ๒) กินตามน้ า การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement  Kickbacks) มีวิธีการโดยให้สินบนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
  3) การจ่ายสินบนเพื่อให้ได้การผูกขาดกิจการบางประเภทที่ต้องได้ สัมปทานจากรัฐบาล 
และเพื่อคงสภาพการผูกขาดนั้นไว้ โดยการจ่ายสินบนเป็นการจ่ายประจ าให้ข้าราชการหลายระดับ ในบาง
กรณีจ่ายทั้งกรม 
  ๔) การคอร์รัปช่ันการประมูลโครงการ มีวิธีการหลายวิธีการ แต่โจ่งแจ้งที่สุดคือ การฮั้วกัน
ระหว่างกลุ่ม ผู้เสนอประมูล เพื่อควบคุมการประมูลแล้วมีข้อตกลงเวียนกันเป็นผู้ชนะประมูลเป็นคราวๆ ไป  
  ทั้งนี้ โดยรูปแบบแล้วการทุจริตคอร์รัปช่ันอาจแบ่งได้เป็น  3  รูปแบบ ได้แก่ 
   รูปแบบท่ี 1 :  การใช้อ านาจในการอนุญาตให้ละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ของรัฐเพื่อลดต้นทุนการท าธุรกิจ  กรณีนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากเร่ืองที่มีระดับความรุนแรงต่ า เช่น การจ่าย
สินบนให้ต ารวจเมื่อกระท าผิดกฎจราจร ไปจนถึงเร่ืองที่มีระดับความรุนแรงสูง เช่น การจ่ายสินบนเพื่อให้
คุ้มครองธุรกิจที่ผิดกฎหมายต่างๆ 
   รูปแบบที่ 2 :  การใช้อ านาจในการจัดสรรผลประโยชน์ในรูปของสิ่งของและ
บริการ หรือสิทธิให้แก่เอกชน  เช่น  การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  การให้สัมปทาน การจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นต้น 
    รูปแบบที่ 3 :  การใช้อ านาจในการสร้างอุปสรรคในการให้บริการแก่ภาค
ประชาชนและภาคธุรกิจ เนื่องจากเงินเดือนและผลตอบแทนในระบบราชการต่ าเกินไปจนขาดแรงจูงใจใน
การท างาน เช่น การสร้างความล่าช้าในการให้บริการเพื่อให้มีการจ่ายค่าน้ าร้อน น้ าชา 
  โดยสรุปจงึเห็นได้ว่า รูปแบบการคอร์รัปช่ันรูปแบบท่ี  1  และ  3  สามารถพบเห็นได้งา่ย 
กระบวนการและวิธีการไม่ซับซ้อนแต่อย่างใด  แต่การคอร์รัปช่ันในรูปแบบที่ 2 มักมีการด าเนินการอย่าง
สลับซับซ้อนเป็นเครือข่ายที่มีความสมัพนัธ์กันเพือ่สร้างอ านาจในการผูกขาดในกลุ่มธุรกิจ โดยอ านาจในการ
ผูกขาดจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนเกินหรือก าไรที่มากผิดปกติ และกระบวนการในการแสวงหาค่าเช่า 
(Rent-Seeking) หรือการกระจายผลประโยชน์มักจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กันไปด้วย  โดยกระบวนการเหล่านี้จะ
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ันและความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ 
  รูปแบบการทุจริตทีพ่บในสังคมไทยมากท่ีสุด  ได้แก่ 
  1) การรับสินบน  ของก านัล  หรือรางวัลต่างๆ 
  2) การซื้อขายหรือวิ่งเต้นขอต าแหน่งในวงราชการ 
  ๓) การรับส่วยและการรีดไถประชาชน 
  4) การทุจริตเชิงนโยบาย เช่น การทุจริตงบประมาณแผ่นดิน การก่อสร้างโครงการตา่งๆ 
 ของภาครัฐ 
  5) การแต่งตั้งโยกย้าย 
  6) การทุจริตในเรื่องของเวลา เช่น การท างานแบบเช้าชามเย็นชาม 
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  ดังนั้น จะเห็นได้ว่าประเภทการทุจริตคอร์รัปช่ันส าหรับคนไทยในปัจจุบันมักจะเป็นเร่ืองที่
มีขอบข่ายเกี่ยวข้องอยู่เฉพาะด้านข้าราชการประจ า  และนักการเมืองเป็นส าคัญ ซึ่งหากจะพิจารณาว่าการ
กระท าใดที่จัดอยู่ในประเภทการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยมาตรฐานของสังคมไทยเป็นจุดอ้างอิงอาจจะประมวล
ในเชิงแนวความคิดได้ ดังนี้ 
  ๑) ความผดิต่อต าแหนง่หนา้ที่ราชการซึ่งเจา้พนักงานเปน็ผู้กระท า เช่น ยอมรับสินบน 
เรียกรับสินบน  หรือการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยทุจริต  หรือเข้ามามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ส าหรับตน หรือ
ผู้อื่น 
  2) ความผิดต่อวินัยราชการ เช่น การใช้เวลาและทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว และใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบ 
  1.4  สาเหตุของการทุจริต  
         มูลเหตุของการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  แบ่งออกเป็น  8  ประการ ได้แก่ 
  1) ความเห็นในหลักการเกี่ยวกับสรีระอันเป็นองค์ประกอบของความผิด (Anatomy  of 
Corruption) ได้แก่ โอกาส  สิ่งจูงใจ  ความเสี่ยงภัย และความประพฤติของตน  ผู้จะกระท าความผิดมักจะ
ต้องไตรตรองก่อนว่ามีช่องทางหรือโอกาส ตลอดจนมีสิ่งจูงใจคือประโยชน์  กับไม่ต้องเสี่ยงภัยหรือมีการ
เสี่ยงภัยน้อย แล้วจึงถึงขั้นการตัดสินใจ ซึ่งเป็นเร่ืองของความประพฤติ หากปราศจากความซื่อสัตย์สุจริตก็
ย่อมจะกระท าการทุจริต 
  2) เศรษฐกิจและการครองชีพ หากรายได้ เงินเดือน หรือค่าจ้างไม่เพียงพอ ข้าราชการ
หรอืพนักงานของรัฐอาจกระท าการทุจริตเพื่อการครองชีพของตนเองและครอบครัวได้ 
  3) ความผนัผวนและการเปลีย่นแปลงทางการเมืองเป็นเหตุให้เกิดช่องว่างในการ 
บริหารงานของรัฐบาล  ขาดการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ต่อเนื่อง ขาดการติดตามผล เกิดความหละหลวม
ในการปกครองบังคับบัญชา  ส่งผลกระทบต่อเหตุแวดล้อมกรณีอื่นๆ จนเป็นช่องทางหรือโอกาสให้มีการ
แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายขึ้นได้โดยง่าย 
  4) กรณีแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมเก่ียวกับการแสดงออกในทางฟุม่เฟือย รับเลี้ยงดู 
และการเอาแบบย่างกันในเร่ืองของการบริการของรัฐที่ต้องมีค่าตอบแทนเป็นส่วนตัว เป็นผลให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐไม่อาจวางตัวเป็นกลาง และให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย เพราะความส านึกในเร่ืองของบุญคุณที่รับ
ประโยชน์หรือรับการเลี้ยงดู 
  5) การบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ เกิดช่องว่างในการปกครองบังคับบัญชา หือเกิด
ความหละหลวมในการปกครองบังคับบัญชา  เป็นผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดระเบียบวินัย เป็นหนทาง
น าไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6)  กฎหมายหรือระเบียบมีช่องว่างหรือมีข้อบกพร่องเปิดโอกาสให้ทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบในวงราชการได้ 
  7) การมีต าแหนง่หนา้ที่เอื้ออ านวยต่อการกระท าความผดิ เพราะมีอ านาจหน้าที่ให้คณุ 
ให้โทษ อนุมัติ อนุญาต หรือให้สัมปทาน  หรืออกค าสั่งใดๆ อาจเรียกหรือรับประโยชน์เป็นการตอบแทนได้ 
  8) การตกอยู่ในภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริตหรือมูลเหตุจูงใจอื่นๆ ท าให้ต้อง
ทุจริต เพราะความเกรงกลัวหรือถูกบังคับ 
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  1.5  องค์ประกอบของการทุจริต 
         องค์ประกอบในการกระท าการทุจริตมีอยู่  3  ประการ ซึ่งความสัมพันธ์เกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน หากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งก็จะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น  ได้แก่ ความไม่ซื่อสัตย์ โอกาสที่
เอ้ืออ านวย และสิ่งเร้าหรือปัจจัยเร้า 
  1) ความไม่ซื่อสัตย์ (Dishonesty) เป็นสภาวะจิตใจหรือเป็นคุณสมบัติหรือทัศนะที่ยัง
ไม่ได้ลงมือกระท า เป็นคุณสมบัติของบุคคลที่มีความส าคัญในการผลักดันให้บุคคลกระท าการทุจริต การ
ทุจริตทุกกรณีต้องได้รับการเร่ิมต้นท่ีบุคคลหวังประโยชน์อาจจะเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินหรือบริวาร ซึ่งแม้
จะยังไม่ได้ลงมือกระท า  เพียงแต่คิดและแสดงอาการก็เข้าข่ายแห่งปัจจัยความไม่ซื่อสัตย์แล้ว  ประกอบกับ
สภาพแวดล้อมที่ประสบอยู่ในระยะเวลาที่พัฒนาความคิด ย่อมมีส่วนกระทบกระเทือนต่อทัศนะส่วนบุคคล
ให้เกิดความเคยชินกับสิ่งที่ผิด  มองเห็นการกระท าผิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามปรกติวิสัยความจ าเป็นทาง
เศรษฐกิจมีส่วนผลักดันให้บุคคลนั้นได้สร้างทัศนะใหม่แก่ตนเองว่า  การกระท าทุจริตไม่น่าเป็นความผิด
ร้ายแรง  ความไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลเป็นสิ่งที่อยู่ในสังคม  อย่างน้อยก็เป็นจ านวนหนึ่งที่จะสร้างความ
เสียหายแก่องค์กรได้ 
  2) โอกาส (Opportunity)  ผู้ที่จะกระท าการทุจริต ย่อมต้องหาโอกาสที่เอ้ืออ านวยในการ
กระท าการทุจริตจากโครงสร้างขององค์กร กระบวนการบริหารและระบบตรวจสอบภายใน ผู้กระท าการ
ทุจริตจะพยายามหาโอกาสโดยเฝ้าสังเกตจุดอ่อนที่เกิดจากนโยบายการบริหาร  เมื่อความท้อแท้และความ
อ่อนแอเกิดขึ้นในองค์กร  กระบวนการคัดเลือกบุคคลไม่สามารถคัดเลือกได้อย่างสมบูรณ์ ไม่สามารถ
ตรวจสอบภูมิหลังได้ การรับบุคคลที่มีพฤติกรรมล่อแหลม นอกจากนี้ การบริหารงานบุคคลที่ไม่มี
ประสิทธิภาพก็เปิดโอกาสแก่ผู้ไม่สุจริตได้เช่นกัน  ซึ่งการควบคุมภายในก็เป็นกลไกที่ส าคัญ ตราบใดที่ ไม่
สามารถท าให้เกิดประสิทธิภาพได้ ย่อมเป็นโอกาสแก่ผู้กระท าผิดได้อย่างมาก ผู้ที่เฝ้าหาโอกาสในการ
กระท าการทุจริตจะเกรงกลัวการตรวจสอบในไม่น้อย  การตรวจสอบภายในเป็นทั้งกลไกที่เป็นข้อเท็จจริง
และเชิงจิตวิทยาในการลดการทุจริตในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) การจูงใจ (Motive) เป็นสิ่งส าคัญที่ให้ผู้กระท าผิดตัดสินใจในการกระท าการดังกล่าว 
การกระท าผิดของแต่ละบุคคลมีเหตุจูงใจที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม และความจ าเป็น 
ซึ่งสามารถสั่นคลอนความรู้สึกทางศีลธรรมได้  ซึ่งแรงจูงใจอาจเกิดจาก ความทะยานอยากโดยไม่มีที่สิ้นสุด 
ยกระดับตนเองให้สูงเทียบเท่าบุคคลอื่น ฐานะทางครอบครัว อยากเด่นกว่าคนอื่น และถูกกดดันจาก
ผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 
  1.6  ปัจจัยที่เอื้ออ านวยต่อการทุจริต 
        ปัจจยัที่ท าให้เกิดการทุจริตทัง้ในด้านระบบการบริหารราชการและด้านตัวบุคคลของ 
ข้าราชการ ประกอบด้วย 
  1) การขาดความโปร่งใสและขาดการตรวจสอบ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเร่ืองสิทธิในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร  ท าให้ไม่ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าผิดและไม่สามารถด าเนินคดีกับผู้กระท า
ความผิดได้  รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจในการใช้ดุลยพินิจตามต าแหน่งหน้าที่อย่างกว้างขวาง  โดย
ขาดมาตรการตรวจสอบที่เพียงพอและขาดการถ่วงดุลอ านาจที่เหมาะสม 
  2) การผูกขาด ในกรณีเกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจ การได้รับสัมปทานในโครงการต่างๆ ซึ่ง
บริษัทจะใช้วิธีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  3) การได้รับค่าตอบแทนการท างานที่ไม่เหมาะสม (Low  salary)  
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  4) ความโลภ เนื่องจากความไม่รู้จักพอ แม้จะมีค่าตอบแทนที่สูงและมีฐานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจดีอยู่แล้ว 
  5) การขาดคุณธรรม  เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดส านึกในคุณธรรมส าหรับการด าเนินชีวิตและ
การท างาน 
  องค์ประกอบที่ท าให้ระบบทุจริตคอร์รัปช่ันมีโครงสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งและด ารงอยู่
ในปัจจุบันมีสาเหตุมาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
  1) ระบบการเมืองและระบบราชการมีเกาะก าบังไม่หนาแน่น 
  2) ภาคประชาชนขาดความเข้มแข็งและขาดผู้น าในการต่อต้าน 
  3) ค่านิยมที่เป็นอุปสรรคฝังรากลึกในสังคม  ค่านิยมของคนในสังคมที่เป็นเหตุให้เกิด
พฤติกรรมคอร์รัปช่ัน  เช่น ค่านิยมในสังคมอุปถัมภ์ 
  4) การขาดจิตส านึกเพื่อส่วนรวม ซึ่งปัจจุบันคนในสังคมยังขาดอุดมการณ์และขาด
จิตส านึกเพื่อส่วนรวม 
  1.7 ผลเสียและผลกระทบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกระท าการทุจริตต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ 
        ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกมองว่าทุจริต  โดยเฉพาะการใช้อ านาจตามต าแหน่ง
หน้าที่ ได้แก่ อ านาจการปกครอง เช่น  อ านาจในการอนุมัติ อนุญาต จะส่งผลดังนี้ 
  1) ภาพรวมของการกระจายอ านาจ  การทุจริตมีส่วนท าให้ลดการกระจายอ านาจลง ซึ่งรัฐ
จะพยายามไม่ให้อ านาจและถ่ายโอนอ านาจคืนสู่การปกครองส่วนกลาง เนื่องจากเห็นว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้อ านาจในทางมิชอบ  ท าให้รัฐพยายามหน่วงรั้งอ านาจไว้ 
  2) การช่วงชิงบทบาท อ านาจ หนา้ที่ จากคู่แขง่ เนื่องจากเห็นว่าองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นใช้อ านาจในทางมิชอบ  รัฐเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อมในการใช้อ านาจ 
  3) การขาดการสนับสนุนจากประชาชน  ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีเสียงเร่ืองการ
ใช้อ านาจในทางมิชอบ  ประชาชนจะไม่สนับสนุนการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) การถูกลงโทษจากกระบวนการตรวจสอบ  ถา้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดถูก 
ตรวจสอบแล้วชีวิตจะไม่มีความสุข  แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้กระท าการทุจริตเอง  แต่ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชากระท า
การทุจริตแล้วถูกหน่วยงานตา่งๆ ตรวจสอบ  ก็จะท าให้ชีวิตของเราไม่มีความสุขเพราะผู้นัน้อยู่ภายใต้บังคับ
บัญชาของเรานั่นเอง 
 

 2.  กรอบแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

  2.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อให้หน่วยงานมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างมีความเหมาะสม  มีธรรมาภิบาล  กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ คือ การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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  2.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 - 2564)
  ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การบริการจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  มีวัตุประสงค์เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  เป้าหมาย
และตัวช้ีวัด 
  เป้าหมายที่  2  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ตัวช้ีวัด 2.1  สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัล
การบริหารจัดการที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดเพิ่มขึ้น 
   ตังช้ีวัด 2.2  ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ลดลง 
  แนวทางการพัฒนา : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมี
วินัย  โปร่งใส  ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย
ให้ครอบคลุมภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรพัฒนาเอกชน  และภาคประชาชน  พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลังการ
ขับเคลื่อนค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต  โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงป้องกันการทุจริต  ปราบปราม
การทุจริต    
  2.3  นโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2556-2560) และตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557  ลงวันที่ 18  มิถุนายน  
2557 เร่ือง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลแลการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  : ข้อ 
10.5  ให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย  การปลูกฝังค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด  ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร  
เปิดช่องโอกาสการทุจริต  เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  การอนุญาต การอนุมัติ  และการขอรับบริการ
จากรัฐซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน รวมถึงข้อสั่ง
การของนายกรัฐมนตรีในการประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส านึกไทย ไม่โกง” เมื่อวันที่  
8  มิถุนายน  2558  ที่ให้หน่วยงานรับทราบเกี่ยวกับข้อสั่งการ นโยบาย และมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
  2.4  นโยบายการป้องกันการทุจริตจังหวัดขอนแก่น  
         จังหวัดขอนแก่นได้ประกาศ เร่ือง วาระจังหวัดขอนแก่นด้านการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ลงวันท่ี 20 มกราคม 2558 และมีหนังสือซักซ้อมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) 
   - หนังสือ ที่ ขก(บค) 0017.5/ว 8319  ลงวันที่  24 มีนาคม  2558 เร่ือง 
มาตรการและแนวทางการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น  
   - หนังสือ ที่ ขก(บค) 0017.5/ว 13586  ลงวันที่  3 มิถุนายน  2558 เร่ือง   
การด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ “จังหวัดขอนแก่นใสสะอาด” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
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   - หนังสือ ท่ี ขก(บค) 0017.5/ว 13817  ลงวันที่ 10 มิถุนายน  2558 เร่ือง  
มาตรการและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต  
   - หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ขก(บค) 0017.5/ว 21477  ลงวันที่  9  กันยายน  
2558 เรื่อง แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประกาศเจตนารมณ์“ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส านึก
ไทยไม่โกง” 
  ทั้งนี้ ให้หน่วยงานรับทราบเกี่ยวกับข้อสั่งการ นโยบาย และมาตรการ ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และให้แปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติและแปลงมาตรการตามประกาศจังหวัด
ขอนแก่นจัดท าเป็นแผนปฏบิัติการขององค์กรน าไปสูก่ารปฏบิัติที่เป็นรูปธรรม ถือเป็นนโยบายภารกิจส าคญั
เร่งด่วนในการป้องกันการทุจริต 
  2.5  นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
         นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้แถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2555 เกี่ยวกับการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทั้งหมดจ านวน  6  ด้าน ส่วนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
ทุจริตจะอยู่ในนโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี คือ เพื่อจะพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง มีระบบบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีความพร้อมและ
ความสามารถในการเรียนรู้  คิดริเร่ิม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ 
สามารถให้บริการสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่เน้นการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักการธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
  1) ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาเทคโนโลยี  ระบบสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ 
ในการปฏิบัติงาน และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
  2) พัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ การเงิน การคลังให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส  เป็นธรรม  และตรวจสอบได้ 
  3) พัฒนาขีดสมรรถนะของราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีคณุภาพสงู  มีคณุธรรม  จริยธรรม 
ทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการให้บริการ
สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมุ่งพัฒนาใน  4  ด้าน คือ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  มีส่วนร่วม  เก่ง  
และดี 
  4) ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งให้เกิดพลังของคนในชุมชน 
และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา 
และร่วมแก้ไขปัญหา  
  นอกจากนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มอบนโยบายแก่บุคลากรในการ
ประชุมประจ าเดือนข้าราชการและพนักงาน อบจ.ขอนแก่น คร้ังที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 
ที่มีใจความว่า “เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องยืนหยัด  อยู่บนหลักการและเหตุผล ต้องใช้ความระมัดระวังและ
ละเอียดรอบคอบในการท างาน อย่าประมาท ถ้าคิดว่าท าถูกแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไร” 
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 3.  มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 
  3.1 แนวทางการต่อต้านการทุจริต 
  ประเทศไทยมีกฎหมายหลักเพื่อใช้ในการต่อต้านการทุจริตโดยเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้
บัญญัติให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีอ านาจหน้าที่ในการเสนอมาตรการ ความเห็น 
หรือข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี  รัฐสภา  ศาล หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิ น เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  หรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของ
รัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่  การกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือ
การกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  ตลอดจนด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและ
เสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเก่ียวกับความซื่อสัตย์สุจริต  รวมทั้งด าเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  นอกจากนี้ ประเทศไทยได้มีการน าหลักธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต (Corruption) 
โดยเน้นใหม้ีการด าเนินการตามแนวทางของธรรมาภิบาลเพิ่มมากขึ้น 
  หลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการบริหารจัดการที่ดี มีการปรับวิธีคิด วิธีการบริหารใหม่ โดย
มีเจตนารมณ์ให้ทุกคน  ทุกฝ่ายร่วมกันคิด  ร่วมกันจัดการ  ร่วมกันรับผิดชอบ  แก้ปัญหาพัฒนาไปสู่ความ
มั่นคง  ความสงบสุข  สันติสุข  มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและก้าวไกล  ธรรมาภิบาล  จึงตั้งอยู่บนรากฐานของ
ความถูกต้อง  ดีงาม  มั่นคง  หรือธรรมาธิปไตย  ที่มุ่งให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด การบริหารจัดการ  
ปรับวัฒนธรรมขององค์การใหม่  โดยทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วม กล่าวคือ 
  - ภาครัฐ  ต้องปฏิรูปบทบาทหน้าที่ โครงสร้าง และกระบวนการท างานให้สามารถบริหาร 
ทรัพยากรของสังคม  อย่างโปร่งใส  ซื่อตรง  เป็นธรรม  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีสมรรถนะสูง 
ในการน าบริการของรัฐที่มีคุณภาพไปสู่ประชาชนโดยจะต้องมีการปรับทัศนะคติ  ค่านิยม  และวิธีท างาน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ท างานโดยยดึถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง และสามารถร่วมท างานกับภาคประชาชน
และภาคเอกชนได้อย่างราบรื่นเป็นมิตร 
  - ภาคธุรกิจเอกชน  ต้องมีการปฏิรูปและก าหนดกติกาในหน่วยงานของภาคธุรกิจเอกชน 
เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้มีกติกาการท างานที่โปร่งใส  ซื่อตรง  เป็นธรรมต่อลูกค้า ความรับผิดชอบ 
ต่อผู้ถือหุ้นและต่อสังคม  รวมทั้งมีระบบติดตามตรวจสอบการให้บริการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล
และร่วมท างานกับภาครัฐแลภาคประชาชนได้อย่างราบรื่น เป็นมิตรและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
  - ภาคประชาชน  ต้องสร้างความตระหนักส านึกตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลถึงระดับกลุ่ม
ประชาสังคมในเร่ืองของสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสาธารณะ ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม 
และทางการเมือง เพื่อเป็นพลังของประเทศท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของการสร้างกลไก 
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี หรือธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นและท านุบ ารุงรักษาให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป 
  เป้าหมายสูงสุดของธรรมาภิบาล  คือ  การยึดถือประโยชน์สุขและความต้องการของ
ประชาชนเป็นหลัก (Citizen  Centric) ดังนั้น  ในการก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์และกิจกรรมภาครัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงจ าเป็นจะต้องมีอุดมการณ์มุ่งประโยชน์สาธารณะอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามนโยบายยุทธศาสตร์ และภารกิจของรัฐบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่
แสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากการใช้อ านาจรัฐที่ตนเองมีอยู่ 
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  3.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนกัของฝ่ายการเมืองระดบัท้องถิ่น 
ประกอบด้วย ดังนี้ 
  1) ไม่ใช่พ่อค้า ที่จะมาหาก าไร 
  2) มีเกียรติ  มีศักดิ์ศรี ของผู้น า 
  3) ผู้อาสาประชาชน  อาสามาท างานให้ประชาชน 
  4) มิใช่ “นักตกเบ็ด” 
  5) เป็นที่พึ่งของประชาชน 
  6) มีอ านาจจากประชาชน อ านาจที่มีอยู่นั้นเป็นอ านาจของประชาชน ประชาชนเป็น 
ผู้มอบอ านาจให ้
  7) ใช้อ านาจเพื่อสาธารณะ ให้ใช้อ านาจที่ได้จากประชาชนเพื่อจิตสาธารณะ การตัดสินใจ 
ทุกอย่างต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
  8) ใช้อ านาจตามกฎหมาย อ านาจที่ประชาชนให้มาไม่ใช่อ านาจล้นฟ้าว่าจะท าอะไรก็ได้ 
แต่ต้องใช้อ านาจตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
  9) ต้อง (ถูก) ตรวจสอบได้ 
  10) บันไดสู่การเมืองระดับชาติ ที่มีคุณค่า ระบบการเมืองในอนาคตจะดีกว่าปัจจุบัน 
สามารถก้าวสู่การเป็นนักการเมืองระดับชาติได้อย่างภาคภูมิและมีคุณค่าต่อระบบการเมือง ซึ่งมีความเช่ือ
ว่าถ้าสร้างนักการเมืองในระดับท้องถิ่นได้ดีแล้ว ก็จะน าไปสู่การเป็นนักการเมืองระดับชาติที่ดีมีคุณค่าได้
เช่นกัน 
  3.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของข้าราชการฝ่ายประจ า 
  1) ข้าราชการท้องถิ่น คือ ข้าราชการของรัฐ  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไม่ใช่ข้าราชการระดับ
รอง ข้าราชการประเภทสอง หรือเป็นลูกไล่ แต่ข้าราชการท้องถิ่นคือข้าราชการที่มีศักดิ์ศรีเท่ากับข้าราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  มีคุณภาพมีศักยภาพเท่ากับข้าราชการส่วนอื่นๆ ดังนั้น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ย่อมต้องมีความภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นของตนเอง 
  2) รักษาผลประโยชน์ของรัฐและสาธารณะ  เมื่อเป็นข้าราชการของรัฐ  ฐานคติของไทย 
ข้าราชการ  คือ  ผู้รับใช้รัฐและรับใช้พระเจ้าแผ่นดิน  ดังนั้น  เมื่อเป็นข้าราชการของรัฐ ต้องมุ่งรักษา 
ผลประโยชน์ของรัฐแม้ว่าจะสังกัดอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กๆ ก็ตาม 
  3) ยึด “กฎ” โดยไม่กลัว “กด” ให้บริหารงานตามระเบียบ กฎ กติกาทุกอย่าง เพราะเมื่อ
ยึดกฎ  ปฏิบัติตามกฎแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีความผิด  แต่หากท่าน “กลัวกดโดยไม่มีกฎ” หมายถึงการที่
กลัวการกด การบีบบังคับของผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ และท าตามค าสั่งของบุคคลเหล่านั้น โดยไม่ยึดกฎไม่
ท าตามกฎระเบียบ ย่อมเป็นการกระท าที่ผิด สุดท้ายตนเองจะเป็นผู้เดือดร้อน ถูกตรวจสอบและถูกลงโทษ
ทางวินัยและถูกจับกุมในท่ีสุด 
  4) ปฏิบตัิตามฝ่ายการเมืองที่ถูกกฎหมาย  กล่าวคือให้ปฏิบัติตามนโยบายของฝ่าย 
การเมือง อย่าน าเอากฎระเบียบมาเป็นกรอบเป็นข้อห้ามและปฎิเสธไม่ปฏบิัติตามนโยบายของฝ่ายการเมือง 
แต่ให้ปฏิบัติตามนโยบายของฝ่ายการเมืองโดยยึดความถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการ 
  5) ดุลยภาพระหว่าง “นาย” กับ “ความถูกต้อง” ใหส้ร้างความสมดุลระหวา่งนาย  
(ผู้บังคับบัญชา) และความถูกต้อง เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต้องอาศัยดุลยภาพ 
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  6) ปฎิเสธการเอาตัวรอดแบบ “ศรีธนญชัย” ให้สร้างความถูกต้องยืนอยู่บนพื้นฐานแห่ง
กฎและระเบียบ 
  7) ไม่สร้างความมั่งคัง่ภายใตต้ าแหนง่ราชการ  การสร้างความมั่งคัง่และความร่ ารวย 
ภายใต้ต าแหน่งหน้าที่ทางราชการเป็นสิ่งไม่ยั่งยืนได้มาแล้วก็ต้องหมดไป ข้าราชการต้องค่อยๆ สั่งสม    
เก็บหอมรอบริบทีละเล็กทีละน้อย 
  8) “ความพอเพียง” ป้องกัน “ความโลภ ความอยาก” ให้ยึดหลักความพอเพยีง 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งความพอเพียง เป็นการป้องกันความโลภและความอยากได้ อย่าคิดหา
เงินในทางที่มิชอบเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 
  9) พร้อมถูกตรวจสอบ ข้าราชการท้องถิ่นต้องพร้อมถูกตรวจสอบจากการใช้อ านาจของ
ตนเอง  หากตนเองใช้อ านาจโดยปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบ ก็ไม่ต้องกลัวการถูกตรวจสอบใดๆ ทั้งสิ้น 
  10) “ของร้อน” ท าให้  “เก้าอี้ร้อน” ของร้อนไม่ดี ไม่ต้องกินของร้อน ให้กินของสบาย
เย็นๆ 
  3.4  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนและเยาวชน  แบ่งออกเป็น 
                 3.4.1 ประชาชน/เยาวชนมีจิตส านึก/ความตระหนัก เพื่ออะไร 
   1) ความเป็นเจ้าของท้องถิ่น  เกิดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของท้องถิ่น ซึ่งการที่
ประชาชนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของท้องถิ่นจะต่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของท้องถิ่น กล่าวคือ เมื่อ
ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นประชาชนจะให้ความร่วมมือช่วยกันดูแลท้องถิ่นของ
ตนเอง 
   2) ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การท่ีประชาชนมีความตระหนักว่า
การทุจริตเป็นเร่ืองไม่ดี  เป็นคุณสมบัติของการสร้างพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย 
   3) การร่วมสร้างวัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตย  ถ้าประชาชนมีความตระหนัก
ว่าการทุจริตเป็นเร่ืองไม่ดี  จะก่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
   4) การป้องกันรักษาประโยชน์สาธารณะของท้องถิ่น  ต้องให้ประชาชนและ
เยาวชนตระหนักการรักษาผลประโยชน์สาธารณะท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้ประชาชนและเยาวชนเกิดจิตส านึกรัก
บ้านเกิดของตนเองตามมา 
   5) สร้างพลังอ านาจของประชาชนและเยาวชน  ต้องสร้างพลังของประชาชนให้
มากขึ้น 
         3.4.2 ผลดีที่ประชาชนมีจิตส านึกและความตระหนัก 
   1) การบริหารท้องถิ่นต้องระมัดระวัง  ประชาชนจะให้ความสนใจกับผู้บริหาร
ท้องถิ่น ซึ่งท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องระมัดระวังไม่ประมาทในการบริหารงาน ต้องมีความละเอียดรอบคอบ 
การบริหารงานต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  หากประชาชนไม่ให้ความสนใจผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว จะ
ส่งผลท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นบริหารงานที่ผิดพลาดได้ 
   2) ไม่เลือก/เลือกบุคคลที่มีแนวโน้มทุจริต/ไม่ทุจริต  ซึ่งจะท าให้ไม่เกิดปัญหาการ
ทุจริต 
   3) ไม่เรียกร้อง/ร้องขอ สิ่งที่น าไปสู่การทุจริต ประชาชนจะไม่เรียกร้องหรือร้อง
ขอในสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งการทุจริตเกิดจากการเรียกร้องหรือร้องขอในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อประชาชนไม่เรียกร้อง
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หรือร้องขอในสิ่งที่ไม่ถูกต้องจึงท าให้ผู้บริหารเกิดความสบายใจในการบริหารงาน ไม่ต้องสรรหาสิ่งต่างๆ ที่
ประชาชนร้องขออย่างไม่ถูกต้อง น าไปสู่การทุจริตได้ 
   4) การใช้อ านาจทางปกครอง เพื่อประโยชน์สาธารณะ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นใช้
อ านาจทางการปกครองตามกฎหมายจัดการกับสิ่งที่ประชาชนท าไม่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
ประชาชนในท้องถิ่นจะไม่ต่อต้านการกระท าของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะประชาชนเข้าใจว่าเป็นการกระท า
ที่ถูกต้อง ต้องจัดการผู้ที่ท าไม่ถูกต้อง 
   5) การใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์เพื่อสาธารณะ ผู้บริหารท้องถิ่นจัดสรร
งบประมาณ ทุกบาททุกสตางค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
   6) เต็มใจเสียภาษีท้องถิ่น  ประชาชนเต็มใจเสียภาษีท้องถิ่น เกิดความรู้สึกว่าภาษี
ที่เสียไปเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเอง 
   7) เป็นพลังผลักดันการกระจายอ านาจ ประชาชนจะเป็นผู้เรียกร้อง  และผลักดัน
ให้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น 
         3.4.3 ผลดีที่เยาวชนมีจิตส านึกและความตระหนัก  
   1) เป็นการสร้างพลเมืองรุ่นใหม่  ได้พลเมืองรุ่นใหม่ที่จะต้องมาทดแทนรุ่นเก่า 
   2) ลดคติ “โกงไม่เป็นไร  ท าประโยชน์ให้แก่ประชาชน” ลบฐานคติที่ว่า “โกงได้
ไม่เป็นไร  ท าประโยชน์ให้ประชาชน”  หากเยาวชนมีความตระหนักแล้วจะได้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีการโกง
เกิดขึ้น  ซึ่งการโกงในวัยเรียนจะส่งผลท าให้เกิดการโกงในวัยท างานตามมาด้วย  ซึ่งความคิดที่ว่าตนเองท า
ประโยชน์ได้มากมายโกงเพียงเล็กน้อยไม่เป็นไรเป็นความคิดที่ผิด ต้องพิจารณาว่าการโกงกับการท า
ประโยชน์เป็นคนละเร่ืองกัน 
   3) ได้นักการเมืองรุ่นใหม่ 
   4) สร้างความห่วงใย และผูกพันท้องถิ่น  เยาวชนจะเกิดความผูกพันและมีความ
ห่วงใยท้องถิ่น มีความเข้าใจท้องถิ่น น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นของเยาวชน 
   5) เป็นพลังพัฒนาท้องถิ่น 
   6) มีทัศนคติที่ดี ต่อการเมืองการปกครองท้องถิ่น  
         3.4.4 แนวทางการสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชน 
   ๑) การบริหารงานจะต้องให้ประชาชนรู้ว่า  ท าอะไร ท าที่ไหน ท าอย่างไร 
   2) สง่เสริมองค์กรประชาชนหรือกลุ่มประชาชน เช่น กรรมการชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น  ส่งเสริมให้มีกลุ่มที่หลากหลายและให้กลุ่มมีความตระหนักต่อการ
บริหารงานที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต 
   3) เปิดประตูให้ประชาชนเขา้ถึงองค์กรได้ เปดิกว้างให้ประชาชนเข้าถึงการ 
บริหารงานได้ เพื่อให้ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทราบว่าการบริหารงานเกิดปัญหาตรงไหน จากเสียง
สะท้อนของประชาชน 
   4) มีการให้รางวัลหรือสิ่งตอบแทนแก่ประชาชน/กลุ่มประชาชน หรือการให้
รางวัลหรือสิ่งตอบแทนเป็นท้ังเงินและมิใช่เงิน  เช่น การสนับสนุนงบประมาณในการท าโครงการต่างๆ ของ
ประชาชน 
         3.4.5 แนวทางการสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เยาวชน 
   1) ด้านการศึกษาในระบบ/นอกระบบ  เช่น การสอดแทรกเนื้อหาการสร้าง 
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จิตส านึกในระบบการศึกษา การจัดท าเป็นหลักสูตรการศึกษา 
   2) การสนบัสนนุกิจกรรมในโรงเรียน ทัง้นี้ ผู้บริหารท้องถิน่ต้องเป็นผูส้ร้าง 
จิตส านึกและความตระหนัก สร้างความเข้าใจแก่เยาวชนด้วยตนเอง 
   3) การสนับสนุนกลุ่มเด็กเยาวชนให้เฝ้าระวังการทุจริต เนื่องจากการทุจริต
เกิดขึ้นในทุกภาคทุกหน่วยงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสนับสนุนในการเฝ้าระวังการทุจริตแก่เด็ก
และเยาวชน เช่นการสร้างจิตส านึกโดยการสอดแทรกกิจกรรมความซื่อสัตย์สุจริตในทุกกิจกรรม สอดแทรก
ความซื่อสัตย์สุจริต  การปฏิบัติตามกฎระเบียบ  การปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย 
 

  จากหลักการเชิงวิชาการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น  เห็นได้ว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
เกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มี
อยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจ
เกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่   
  การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อให้
สอดคล้องตามนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560-2561)  ถือเป็นการบูรณาการด าเนินงานภายในองค์กรในการป้องกันการทุจริต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่งเสริมให้ผู้บริหาร  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ทุกระดับ  ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล  ประพฤติปฏิบัติตนโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต  สร้างความเช่ือมั่นให้แก่
ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ให้เป็น “ข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด” ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น จึงได้เล็งเห็นความส าคัญการพัฒนาในมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต รวมถึงการ
จัดท าบริการสาธารณะภายในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตอบสนองเจตนารมณ์ตาม
นโยบายของรัฐบาลที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตทั้งระบบตามที่มีการประกาศเจตนารมณ์ 
“ต่อต้านการทุจริต  สร้างจิตส านึกไทยไม่โกง” และข้าราชการที่ดีต้อง “How  to  do”  ให้มีรูปธรรม
อย่างยั่งยืน  ตลอดจนนโยบายแห่งรัฐในพื้นฐานที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อน าไปใช้เป็นมาตรการ
และแนวทางในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ให้เกิดความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น  รวมถึงเป็นการรณรงค์และขยายแนวคิดในการบริหารงานด้วยความโปร่งใสให้มีความ เข็มแข็งใน
การบริหารราชการ  ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กร และตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง ให้แก่  คณะผู้บริหารหรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประชาชนในท้องถิ่น  และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัจจัยเสี่ยงให้กับองค์กร เสริมสร้างทัศนคติค่านิยม
ในความซื่อสัตย์สุจริต  คุณธรรม  จริยธรรม และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตเพื่อให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
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หลักการและเหตผุล 
 

  อาจกล่าวได้ว่า  ปัญหาการทุจริตสง่ผลกระทบอย่างใหญห่ลวงต่อความมั่นคงแห่งรัฐ ความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชน อีกทั้งยังเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมต่างๆ ที่
ต่อเนื่องตามมาก่อให้เกิดสภาวะการถดถอยของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปัญหาสังคมที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น
เพราะขาดปัจจัยในการแก้ปัญหา การเกิดปัญหาการเลือกปฏิบัติและให้อภิสิทธ์ิแก่บุคคลที่เอื้อผลประโยชน์ 
ในภาครัฐ  นอกจากนี้ การทุจริตยังถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมอันเป็นปฏิปักษ์ต่อหลักธรรมาภิบาล หลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หลักนิติรัฐ  และหลักนิติธรรมอันเป็นหลักส าคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  ดังนั้น เมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  2551  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (คณะกรรมการ ป.ป.ช.)  ให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 – 2555 แปลง
ไปสู่การแผนการปฏิบัติ  และปัจจุบันแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มีการพิจารณาทบทวนในระยะที่ 2 แล้ว 
(พ.ศ. 2556 – 2560) โดยมีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ร่วมกับองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ  เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของ
รัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ เสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่านิยมและวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน  โดยรัฐบาลก าหนดให้ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการตามนโยบายขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 -2560) และมีการ
ประชุมสัมมนาเพื่อให้ รับทราบในมาตรการและข้อสั่งการต่างๆ ศึกษาท าความเข้าใจและพิจารณา
ด าเนินการแปลงมาตรการแนวทางมาสู่การปฏิบัติขององค์กร  
  จังหวัดขอนแก่น ได้น าข้อสั่งการและนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการขับเคลื่อนการ
ป้องกันและการแก้ไขปัญหาการทุจริต รวมถึงมาตรการและแนวทางต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ควบคู่กับการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
และจัดท าประกาศจังหวัดขอนแก่น  ลงวันที่ 20 มกราคม 2558 เร่ือง วาระจังหวัดขอนแก่นด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด
ขอนแก่น  ตามค าสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่  100/2558  ลงวันท่ี  20  มกราคม  2558 
  ปัจจุบัน การด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตได้ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู ่ฉบับท่ี  3  ปี พ.ศ. 2560 - 2564 โดยด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรมในพันธกิจของการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 5 ปีข้างหน้า  ซึ่งมี
เป้าหมายการปฏิรูปกระบวนการด าเนินการจากเดิม ไปสู่การท างานแบบบูรณาการทั้งระบบโดยเร่ิมจาก
การวางรากฐานด้านความคิดของประชาชนที่นอกจากตนเองจะไม่กระท าการทุจริตแล้ว จะต้องไม่ทนต่อ
การทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทย  ประชาชนต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริต     
มิชอบ  ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ และความ
เช่ือม่ันจากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและของประชาชนอย่างรวดเร็ว เป็น
ธรรมและเท่าเทียม  ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติต้านทุจริต”  รัฐบาลมีเป้าหมาย
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)     
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ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ในปี พ.ศ. 2564  และการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐ
ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  6  
ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
      ยุทธศาสตร์ท่ี  4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions  
Index : CPI) 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เล็งเห็นความส าคัญเกี่ยวกับข้อสั่งการและนโยบายใน
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 - 2559 ได้ด าเนินโครงการท่ีเกี่ยวข้องในด้านการป้องกันการทุจริตที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
  (1) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and transparency assessment: ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท.   
  (2) โครงการสัมมนา “การมีส่วนร่วมของ อปท.ขอนแก่น ในการป้องกันการทุจริต” โดย
การจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น จ านวน  225  แห่ง วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ   
  (๓) บันทึกตกลงความร่วมมอืต่อต้านการทุจริตระหว่างองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 
ขอนแก่น  เทศบาลนครขอนแก่น  หอการค้าจังหวัดขอนแก่น  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น  สภา
ทนายความจังหวัดขอนแก่น และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต
พื้นที่ 4   
  (๔) การประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เร่ือง มาตรการและแนวทางการ
ต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประกาศ  ณ วันที่  9  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  
เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดได้ยึดถือและปฏิบัติ 
  (5) ส่งผลงานสมัครเข้ารับคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี พ.ศ. 2559 ของส านักงาน ป.ป.ช. วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  ได้รับการประกาศผลการคัดเลือกให้
ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2559  และเข้าร่วมพิธี
รับมอบรางวัล เมื่อวันที่ 26  กันยายน  2559  ณ  ห้องนนทบุรี  1  ช้ัน  3  อาคาร  4  ส านักงาน 
ป.ป.ช.  ถนนนนทบุรี  อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 
  (๖) ร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน ระหว่างมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทย (อบจ.ทั้ง 76  แห่ง)  ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2559  ของสมาคมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี  15  ธันวาคม  2559  ณ  ห้องคอนเวนช่ัน  โรงแรมแอมบาสเดอร์ 



 17                                                                  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4  ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
        

ซิตี้ จอมเทียน  จังหวัดชลบุรีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมท้ังประสานแนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดินที่มีหลักธรรมาภิบาล  สุจริตและโปร่งใส 
  (๗) จัดท าประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  เรื่อง  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ลงวันท่ี  14  กุมภาพันธ์  2560 เพื่อเป็นมาตรฐาน
แนวทางปฏิบัติ   
  ทั้งนี้ การด าเนินโครงการ กิจกรรม และมาตรการต่างๆ จึงเป็นเร่ืองที่ส าคัญขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จากระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) ต่อเนื่องในแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่  (พ.ศ.2560-2564)  เพื่อน าไปสู่การสร้างความร่วมมือและปรับปรุงการ
ท างานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานมีระบบการด าเนินงานโปร่งใส มีความรับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่มีการยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัดเพื่อยกระดับการด าเนินงาน และเป็น
มาตรฐานเสริมสร้างพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานอันจะน าไปสู่ภาพลักษณ์ขององค์กรที่
มีธรรมาภิบาล 
  

วัตถุประสงค์ของการจดัท าแผน 
 

  (1) เพื่อเสริมสร้างผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด ขา้ราชการและ 
เจ้าหน้าที่ทุกระดับในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มีจิตส านึก  ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม
และหลักธรรมาภิบาล  ประพฤติตนและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย  
มีจิตส านึกในการให้บริการต่อหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการ 
  (2) เพื่อด าเนินการให้สอดคล้องเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางต่อตา้นการทุจริต และ 
นโยบายของรัฐบาลในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 - 2564) 
  (3) เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4  ปี (พ.ศ. 2561-2564) โดยเป็น
กรอบก าหนดทิศทาง ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้านการ
ป้องกันการทุจริตเป็นส าคัญ 
  (4) เพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในการป้องกัน
พฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (5) เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นให้เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และยกระดับมาตรฐาน
ในการป้องกันการทุจริตไปสู่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนภายในจังหวัดขอนแก่น 
 
เป้าหมาย 
 

  (1)  ข้าราชการฝา่ยการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่น รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  (2)  เคร่ืองมือ/มาตรการการปฏิบัตงิานทีส่ามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
  (3)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (4)  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  (5)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น บรรลุวัตถุประสงค์ในแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาค
ส่วน 
 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 

  (1)  ท าให้ทราบทิศทางการขับเคลื่อนงานดา้นการป้องกันการทุจริตพร้อมแนวทางปฏบิัติ 
ที่ชัดเจน ให้การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของทุกส่วนราชการในสังกัดสามารถด าเนินการตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการของตน 
  (2)  ท าให้ทราบจุดอ่อน จุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริต ตลอดจนการคิดค้นแนวทางในการ
แก้ไขการป้องป้องกันการทุจริต  และเป็นการเสริมสร้างมาตรการด าเนินงานให้เกิดระบบคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
         (3)  เกิดเป็นค่านยิมที่ดีและการมีส่วนร่วมของบุคลากรและภาคสงัคม ประชาชนในการ 
ป้องกันการทุจริต เกิดแนวร่วมและขยายไปยังภาคส่วนต่างๆ เพื่อเป็นเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต 
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่รวมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
  (๔)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการ
สร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมา-
ภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
  (๕)  สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข็มแข็งในการ
เฝ้าระวังการทุจริต ช่วยเป็นเกาะป้องกันส าหรับองค์กรให้เกิดมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความ
ภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่  2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ( 4 ปี ) 

 

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต  4  ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
 

 

มิต ิ ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 หมายเหตุ 
(หน่วยงาน
รับผิดชอบ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
เมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงูานของ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(2) ) โครงการส่งเสรมิครูและบุคลากรให้มี
คุณธรรม จรยิธรรม เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
(3) กิจกรรมการประชุมระหว่างคณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ส านกัการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
(4) กิจกรรมการประชุม ข้าราชการ ผู้บริหาร
การศึกษาและ ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
(5) โครงการสัมมนาเครือข่ายช่างท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่น 
(6) โครงการอบรมพนักงานขับเครื่องจักรกล 
(7) กิจกรรมประเมินผลงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรอืเลื่อนวิทย
ฐานะที่สูงข้ึน  
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กองการเจ้าหน้าท่ี 
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มิต ิ ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
(หน่วยงาน
รับผิดชอบ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  (8) มาตรการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการภายในสังกัด 
(9) มาตรการเสรมิสรา้งคุณธรรม จริยธรรม
ผู้บริหาร,ข้าราชการ,พนักงาน อบจ.ขอนแก่น 
(10) กิจกรรมเสรมิสร้าง “ค่านิยมสร้างสรรค์
ของข้าราชการ พนักงาน อบจ.”  
(11) โครงการ “วินัยสญัจร” 
(12) กิจกรรมแจ้งซักซ้อม/ถ่ายทอดแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงาน (จากผู้แทน อบจ. 
ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร/ข้อมลูต่างๆ) 
(13) กิจกรรมการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ อบจ.ขอนแก่น 
(14) กิจกรรมการปรับปรุงระเบยีบกฎหมาย
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงาน
บุคคลเพื่อให้เป็นปัจจุบัน 
(15) กิจกรรมเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ/
เสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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มิต ิ ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 หมายเหตุ 
(หน่วยงาน
รับผิดชอบ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

(๑) โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไข
ปัญหาและส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด (Clinic  Center) 
(๒) โครงการเร่งรัดการจดัเก็บภาษี 
(๓) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี
(๔) โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงใน
เขตอ าเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน่ 
(๕) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตาม
แนวทางพระราชด าริของ ร.9 
(๖) โครงการอบรมการสรา้งความเข้มแข็งใน
ชุมชน (ก านัน – ผู้ใหญ่บ้าน) 
(๗) โครงการ 1 อ าเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(8) โครงการส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิของ
ประชาชน 
(๙) กิจกรรมการการอ านวยความสะดวกในการ
ออกหน่วยจัดเก็บภาษีบ ารุง อบจ. เคลื่อนที่ 
(10) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลูคา่นิยมการ
ป้องกันการทุจริตผา่นเว็บไซต์ อบจ.ขอนแก่น 
(๑๑) มาตรการรณรงค์สร้างจิตส านึกใต้จิตส านัก
ในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร 
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มิต ิ ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 หมายเหตุ 
(หน่วยงาน
รับผิดชอบ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

(๑) โครงการอบรมเยาวชนมุสลิม  คริสต์   
หรือพุทธ 
(๒) โครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติ กิจกรรม 
TO  BE  NUMBER  ONE  และรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพตดิ 
(๓) โครงการสร้างเครือข่ายแกนน าเด็กและ
เยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหาวัยรุ่น 
(๔) กิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาต ิ
(๕) กิจกรรมตามแนวทางในการปรับพฤติกรรม
ของเด็กและเยาวชนตามค่านยิมหลัก  12  
ประการ 
(6) โครงการส่งเสริมผู้น าเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น 
(๗) โครงการส่งเสริม-บ่มเพาะวัฒนธรรมบนวิถี
อีสานตามหลักพุทธธรรม (อบรมแกนน าวิถีพุทธ) 
(๘) โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
(9) กิจกรรมกฎหมายในโรงเรียน และน า
หลักสตูรโตไปไมโ่กง สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
สังกัด อบจ.ขอนแก่น “โตไปไม่โกง” 
(10) กิจกรรมการสร้างจิตส านึกและสร้าง
เครือข่ายตามพันธกิจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดีเด่นด้านป้องกันการทุจรติ 
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มิติท่ี 1 
 

รวม  19  โครงการ/  14  กิจกรรม/ 3  มาตรการ 8,315,000 8,4,000 12,670,000 12,960,000  
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มิต ิ ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 หมายเหตุ 
(หน่วยงาน
รับผิดชอบ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

(๑) มาตรการในการประกาศเจตจ านงของ อบจ.
ขอนแก่น  เรื่อง  นโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใส  ลงวันท่ี  14  กุมภาพันธ์ 2560 
(๒) มาตรการข้อสั่งการ/มอบนโยบายการ
บริหารราชการในการประชุมประจ าเดือนของ
ผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน (ทุกเดือน) 
(๓) มาตรการด าเนินงานขับเคลื่อนกลไกในการ
ป้องกันการทุจริต อบจ.ขอนแก่น 
(๔) โครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ อบจ.ขอนแก่น 
(5) กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมผู้บริหารและ
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องในการป้องกันการทุจริต  
(๖) การสมคัรเข้าร่วม “โครงการ อปท.ดีเด่น
ด้านการป้องกันการทุจริต ของส านักงาน 
ป.ป.ช.” 
(๗) การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ท.) 
(8) จัดท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ระหว่างมลูนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน กับ อบจ.ขอนแก่น (ร่วมกับสมาคม 
อบจ.แห่งประเทศไทย) 
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มิต ิ ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 หมายเหตุ 
(หน่วยงาน
รับผิดชอบ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.2 การสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

(1) โครงการประเมินผลงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรอืเลื่อนวิทย
ฐานะที่สูงข้ึน  
(๒) มาตรการด าเนินการสอบ บรรจุ แต่งตั้ง โดย
ระบบคณุธรรมและโปร่งใส ตรวจสอบได้  
(3) มาตรการการรับโอน-ย้าย ไมม่ีค่ากิโลเมตร 
(มาตรการภายในตามนโยบายผู้บริหาร อบจ.) 
(๔) โครงการปรับปรุงฐานข้อมลูบคุคลของ อบจ.
ขอนแก่น  
(5) กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมสร้างสรรค์ในการ
ท างาน 
(๖) มาตรการการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้น
เงินเดือนด้วยระบบคณุธรรม 
(๗) กิจกรรมการประชุมภายในเฉพาะผู้บรหิาร 
อบจ.ขอนแก่น (ทุกวันอังคาร/สัปดาห์) เพื่อ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและสัง่การ 
(๘) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ค าสั่ง/ประกาศ/
ขั้นตอนการด าเนินการสอบบรรจุ แต่งตั้ง รับ-
โอน เพื่อคัดเลือกข้าราชการ พนักงาน 
(9) กิจกรรมการเปดิรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ใน
การด าเนินงานของบุคคลกรภายใน ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร (สายตรงผู้บริหาร) 
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มิต ิ ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 หมายเหตุ 
(หน่วยงาน
รับผิดชอบ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  (10) กิจกรรมการควบคุมตรวจสอบภายในใน
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติในปีงบประมาณ 
(๑๑) มาตรการเกี่ยวกับการมอบอ านาจในการ
ปฏิบัติราชการของผู้บริหาร อบจ.ขอนแก่น 
(12) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร  ปิด
ประกาศ  การประชาสมัพันธ์  เกี่ยวกับภารกิจ
ของ อบจ.ตามอ านาจหน้าที ่
(13) กิจกรรมการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างราย
โครงการใหส้าธารณะชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ 
www.kkpao.go.th 
(14) กิจกรรมการรายงานการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการจดัซื้อ-จัดจ้าง /การตอบกระทู้ 
ความคิดเห็นและค าแนะน า 
(15) กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุในปีงบประมาณ 
(16) มาตรการด าเนินงานเพื่อปรบัปรุงแก้ไข
ตามข้อสังเกต/ทักท้วงของส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
(17) กิจกรรมการก าหนดคู่มือในการด าเนินงาน
ภายในของแต่ละส่วนราชการ เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
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งบประมาณ 
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งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  (18) มาตรการสรา้งความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล  ถือปฏิบัตติามระเบียบ
ราชการ 
(๑๙) โครงการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนา
พัฒนา อบจ.ขอนแก่น 
(20) โครงการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีโดยการมสี่วนร่วมเพื่อความ
โปร่งใส 
(21) มาตรการส่งเสริมความซื่อตรงและโปร่งใส
ในการบริหารงานพัสดดุ้านการจดัซื้อจัดจ้าง 
และกิจกรรมด าเนินการในระบบการจัดซื้อจดั
จ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
(22) โครงการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของ อบจ.ขอนแก่น 
(23) มาตรการการควบคมุการใช้และ
บ ารุงรักษา รถยนต์ส่วนกลางและเครื่องจักรกล 
(24) มาตรการการควบคมุการใช้จ่าย
งบประมาณในการจดัซื้ออะไหล่ยานพาหนะและ
เครื่องจักรกล และการจ้างซ่อมบ ารุง 
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มิต ิ ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี 2562 ปี  2563 ปี  2564 หมายเหตุ 
(หน่วยงาน
รับผิดชอบ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.3 มาตรการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

(1) กิจกรรมการจัดท าคู่มืองานบรกิารส าหรับ
ประชาชนของ อบจ.ขอนแก่น  
(16  กระบวนงาน) 
(2) มาตรการจัดท าแผนภมูิขั้นตอนระยะเวลา 
ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชน
ผู้รับบริการ 
(3) มาตรการลดขั้นตอน ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินการให้บริการประชาชน 
(4) กิจกรรมการออกแบบและควบคุมอาคาร
โดยก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติการด าเนินงานให้
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
(5) มาตรการเรื่องการมอบหมาย ออกค าสั่งด้าน
การพิจารณา อนุญาต อนุมัติ ของผู้บริหาร 
อบจ. ให้หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อความสะดวก
รวดเร็วแก่ประชาชน  
(6) มาตรการเผยแพร่กระบวนงานในคู่มือการ
บริการประชาชน ตามพ.ร.บ. การพิจารณา
อ านวยความสะดวกฯ ผ่านทางเวบ็ไซต์ 
www.kkpao.go.th 
(7) มาตรการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมงานด้าน
บริการรบัเรื่อง/เสนอแนะ/ให้ค าปรึกษา 
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มิต ิ ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 หมายเหตุ 
(หน่วยงาน
รับผิดชอบ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

(๑) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา 
ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษาดีเด่น 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาดเีด่น  ครูและบคุลากร
ทางการศึกษาดีเด่น 
(๒) การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี 
(๓) โครงการขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น 
วาระการปฏิบัตตินเป็น “ข้าราชการที่ดี” 
(๔) กิจกรรมการส่งเสรมิคนดี  คนเก่ง  มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ ์
(5) กิจกรรมการสร้าง/การส่งเสรมิ/ค้นหาบุคคล
ต้นแบบท่ีด ี
(๖) โครงการนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนใน
สังกัด อบจ.ขอนแก่น 
(๗) กิจกรรมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม 
และคณุลักษณ์อันพึงประสงค์ของบุคลากร 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

150,000 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

150,000 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

150,000 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

150,000 
 
- 

ส านักการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
” 

 
 
 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
 
 

” 
 
” 
 

ส านักการศึกษา 
 
 

” 
 



 

 

                                                                                             แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ๒๙ 

 
 

มิต ิ ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 หมายเหตุ 
(หน่วยงาน
รับผิดชอบ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบ หรือ
รับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

(๑) มาตรการตามประกาศ อบจ.ขอนแก่น  เรื่อง 
มาตรการในการต่อต้านการทุจริตปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
(๒) มาตรการแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของ 
อบจ.ขอนแก่น 
(๓) มาตรการก าหนดช่องทางเพื่อให้ประชาชน
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายใน 
อบจ.ขอนแก่น และสามารถร้องเรียนตามช่องทาง
ก าหนด  (คู่มืองานบริการส าหรับประชาชน) 
(๔) แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ และแผน อบจ.โปร่งใส ปอ้งกันการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
(๕) การจัดท าแผนป้องกันการทุจริต อบจ.
ขอนแก่น (แผนแม่บท) ตามความร่วมมือของ
สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย 
(๖) มาตรการจัดตั้งจุดรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
จากพฤติกรรมการกระท าของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด 
(๗) กิจกรรมการบูรณาการเพื่อรับเรื่องการ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ อบจ. 
ผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
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มิต ิ ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 หมายเหตุ 
(หน่วยงาน
รับผิดชอบ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  (๘) โครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น 
(๙) โครงการวินัยสัญจร (เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพวินัยข้าราชการ  คณุธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
(10) มาตรการทางด้านปราบปรามเพื่อเอาผดิ
กับเจ้าหน้าที่กระผิดวินยัเกี่ยวกับการทุจริต ตาม
มติ ครม.  
(11) กิจกรรมการตรวจ  ตดิตาม ประเมินผล
เกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีทีถู่กด าเนินการ
สอบสวนทางวินัย และเพิ่มประสทิธิภาพในตัว
บุคคล 
(12) มาตรการในการจัดท าข้อตกลงในการ
ปฏิบัติราชการระหว่างผู้บังคับบัญชา กับ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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ทุกส่วนราชการ 
 

มิติท่ี 2 
 

รวม 13  โครงการ/ 19  กิจกรรม/ 26 มาตรการ 6,250,000 6,250,000 6,250,000 6,250,000  
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มิต ิ ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 หมายเหตุ 
(หน่วยงาน
รับผิดชอบ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสรมิ
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏบิัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

(1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท า/
ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดขอนแก่น 
(๒) มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสารของ 
อบจ.ขอนแก่น 
(๓) มาตรการเผยแพร่ข้อมลูส าคัญและ
หลากหลาย 
(๔) มาตรการจัดใหม้ีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.ขอนแก่น 
(๕) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
     - Facebook  เครือข่ายสื่อมวลชน 
     - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทาง
เว็บไซต์ (webboard)  
     - จัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็นติดตั้งไว้หนา้
ส านักงานและสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง 
    - มีจุดประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าท่ีประจ า 
(๖) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลู “คู่มืองาน
บริการส าหรับประชาชน” ผ่านทางเว็บไซต์ 
อบจ.ขอนแก่น 
(๗) กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์การรับ
บริการรบัช าระภาษีออนไลน์ (ผา่นทางเว็บไซต์) 
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มิต ิ ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 หมายเหตุ 
(หน่วยงาน
รับผิดชอบ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

(๑) กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ข้อมลูข่าวสารทาง
ราชการไว้ให้บริการส าหรบัประชาชน 
(2) กิจกรรมจัดตั้งศูนยเ์ครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา
และการส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น (Khon  Kaen  Clinic 
Center) 
(3) กิจกรรมการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารจดัการ/บริการข้อมูลขา่วสารแผนพัฒนา
ของ อบจ.ขอนแก่น 
(4) กิจกรรมการเผยแพร่กระบวนการขั้นตอน
การร้องเรียนในคูม่ืองานบริการส าหรับ
ประชาชน อบจ.ขอนแก่น 
(5) มาตรการเกี่ยวกับการร้องเรียน กรณี
ประชาชนร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีทุจรติหรือประพฤติ
มิชอบ 
(6) กิจกรรมความร่วมมือทุกส่วนราชการใน
สังกัด ในการตรวจสอบ ควบคุม ดแูลการปฏิบัติ
ราชการ 
(7) กิจกรรมสนับสนุนช่องทางการร้องเรียนทาง
เว็บไซต ์www.kkpao.go.th/ช่องทาง 
Facebook  ส านักการช่าง อบจ.ขอนแก่น 
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ส านักปลดั 
 

ส านักปลดั/กอง
แผนฯ 

 
 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
 
 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
 
 

หน่วยตรวจสอบ/
กองการเจ้าหน้าท่ี 

 
ส านักปลดั/

ส านักการช่าง 
 
 
” 
 
 
 
 



 

 

                                                                                             แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ๓๓ 

 
 
 

มิต ิ ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 หมายเหตุ 
(หน่วยงาน
รับผิดชอบ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกจิการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(1) โครงการเปิดเวทีประชาคมและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 
(2) โครงการจดัท าแผนพัฒนา อบจ.ขอนแก่น 
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประสาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 
(4) โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการ
พัฒนามาตรฐานการบริการ ด้านการท่องเที่ยว
ส าหรับแหล่งทอ่งเที่ยวโดยชุมชน 
(5) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอนุรักษ์  
ด้านวัฒนธรรม  ดา้นสิ่งแวดล้อม 
(6) โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน (อ าเภอ
กระนวน  จังหวัดขอนแก่น) 
(7) โครงการซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยางท่ีอยู่
ในความรับผดิชอบของ อบจ.ขอนแก่น โดยวิธี 
COLD  MIX ปะหลุม บ่อ (Pot Hold) ในเขต
พื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
(8) มาตรการการประกาศวิธีค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างของ อบจ.ขอนแก่น 
 

6,000,000 
 

300,000 
300,000 

 
500,000 

 
 

500,000 
 

930,000 
 

4,200,000 
 
 
 
- 
 

6,000,000 
 

300,000 
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กองแผนฯ 
 
” 
” 
 

ส านักปลดั 
 
 
” 
 
” 
 

ส านักการช่าง 
 
 
 
” 

มิติท่ี 3 
 

รวม   9  โครงการ/  8  กิจกรรม/  5  มาตรการ 13,230,000 13,230,000 13,230,000 13,230,000  



 

 

                                                                                             แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ๓๔ 

 
 

มิต ิ ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 หมายเหตุ 
(หน่วยงาน
รับผิดชอบ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้าง
และการปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

(1) โครงการตรวจสอบการปฏิบัตงิานด้าน
การเงิน การบัญชี การพสัดุ ของโรงเรียนใน
สังกัด อบจ.ขอนแก่น (19 โรงเรียน) 
(๒) มาตรการสอบทาน/การควบคมุภายในของ
หน่วยงานอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริต 
(๓) กิจกรรมการจัดท าและรายงานการจัดท า
ระบบควบคมุภายใน 
(4) กิจกรรมการตรวจตดิตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
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หน่วยตรวจสอบ 
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                                                                                             แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ๓๕ 

 
 

มิต ิ ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 หมายเหตุ 
(หน่วยงาน
รับผิดชอบ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางท่ี
สามารถด าเนินการได้ 

(1) โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดขอนแก่น 
(2) โครงการก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า โดย
เครื่องจักรกล อบจ.ขอนแก่น 
(๓) โครงการ “คนรุ่นใหม่รู้ทันสาธารณภัย” 
(4) กิจกรรมเชิญประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วม
สังเกตการณ์การประชุมสภา อบจ.ขอนแก่น 
(5) กิจกรรมการประชาสัมพันธเ์ปดิเผยให้
ประชาชนทราบล่วงหน้าในการด าเนินโครงการ 
และการใช้จ่ายงบประมาณของ อบจ.ขอนแก่น 
(๖) มาตรการส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
ตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
(7) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจดั
จ้างจากตัวแทนชุมชน 
(7) กิจกรรมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบรายรับ รายจา่ย  และการใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินของ อบจ.ขอนแก่น 
(8) กิจกรรมการอบรมให้ความรูค้ณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง 
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ส านักการช่าง 
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ส านักปลดั/ 
กองพัสดุฯ 

 
กองการเจ้าหน้าท่ี 

 
กองพัสดุฯ/กอง

กิจการสภา 
 

กองพัสดุฯ 
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                                                                                             แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ๓๖ 

 
 

มิต ิ ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 หมายเหตุ 
(หน่วยงาน
รับผิดชอบ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

(๑) โครงการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิก
สภา อบจ.ขอนแก่น 
(๒) กิจกรรมการส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
(๓) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา อบจ.ขอนแก่น 
ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบรหิาร 
(๔) กิจกรรมการมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภา อบจ.ขอนแก่น 
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กองกิจการสภา 
 
” 
 
 

” 
 
 
” 
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มิต ิ ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 หมายเหตุ 
(หน่วยงาน
รับผิดชอบ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

(๑) พัฒนาความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายใน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สังคมในจังหวัด
ขอนแก่น (MOU) เพื่อสร้างนวัตกรรมการ
ปฏิบัติงาน 
(๒) กิจกรรมเครือข่ายภาคประชาชนในการ
ด าเนินงานโครงการก่อสร้างพื้นฐาน และสร้าง
ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต 
(๓) การด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity   and   Transparency  
assessment-ITA) 
(๔) กิจกรรมเข้าร่วมโครงการ กับส านักงาน 
ป.ป.ช. อาท ิ
    - โครงการ อปท. ดีเด่นด้านป้องกันการทุจริต 
    - โครงการ อปท. ต้นแบบด้านป้องกันการ
ทุจริต 
    - โครงการยกระดับการประกาศเจตจ านงใน
การต่อต้านการทุจรติของผู้บริหาร 
(๕) กิจกรรมบรูณาการเพื่อร่วมรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน 
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ทุกส่วนราชการ 
 
 
 
 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
 
 
” 
 
 
 
 
 

” 
 
 
 
 
 
 
 

” 

มิติท่ี 4 
 

รวม   6  โครงการ/ 14  กิจกรรม/  2  มาตรการ 5,150,000 5,150,000 5,150,000 5,150,000  



 
๓๘ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ส่วนที่  3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มิติที่ 1 - 4 

(เฉพาะส่วนส าคัญ) 
 

มิตทิี่  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
   

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 1 

1.  ชื่อโครงการ  :  ฝึกอบรมสัมมนาอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นกับการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่รับผิดชอบทั้ง
จังหวัด โดยมีภารกิจครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน มีบทบาทส าคัญในการน านโยบาย
จากภาครัฐไปสู่การปฏิบัติและเป็นผู้ประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ และยังมีบทบาทส าคัญใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจากกระแสการปฏิรูปประเทศและ
แนวทางการกระจายอ านาจตามรัฐธรรมนูญใหม่ ท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังคง
เผชิญปัญหาและอุปสรรคหลายประการ บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นฟันเฟืองส าคัญในการ
ขับเคลื่อนงาน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนด    
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  หมวดว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่นยังคง
หลักการเดิมภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรงหรือความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และมีอ านาจในการบริหารท้องถิ่นนั้น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่นจะต้องเสริมสร้างบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้มแข็งเช่นกัน ซึ่งถือว่าเป็น
เร่ืองของอ านาจใหม่ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะต้องเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาท้องถิ่นกับผู้บริหารท้องถิ่นให้ชัดเจน สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถที่จะสร้างความ
เข็มแข็งให้เกิดกระบวนการด้านนิติบัญญัติของสภาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งฝุายบริหาร ฝุายสภาและฝุายนิติ
บัญญัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงได้จัดท า
โครงการฝึกอบรมสัมมนา “อ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2561  เพื่อเสริมสร้างบทบาทของกระบวนการทางนิติบัญญัติของสภาท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งตลอดจนการ เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านนิติบัญญัติของท้องถิ่น  
 
 



 
๓๙ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

3.  วัตถปุระสงค ์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ อ านาจหนา้ที่ ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่าง

สภาท้องถิ่นกับผู้บริหารท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เพื่อเสริมสรา้งบทบาทของกระบวนการทางนติิบัญญัติของสภาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งเช่น 

การร่างข้อบญัญัติท้องถิ่น การอภิปรายในสภา เป็นต้น 
3. เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องและเป็นไป

ในทิศทางเดยีวกัน 
 

4.  กลุ่มเป้าหมาย  
 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

5. วิธีการฝึกอบรม 
 รับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การซักถาม การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การศึกษาจากเอกสาร และการศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 

6.  จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  
  จ านวนประมาณ 80 คน   
    

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ระหว่างเดือน  ตุลาคม   -   ธันวาคม  ของปงีบประมาณ    

 

8.  หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

9.  ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
   ค่าใช้จา่ยในการอบรมท้ังสิน้ เบิกจา่ยจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปงีบประมาณ 2561 
ของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  หมวดค่าใช้สอย 
   

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ อ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น เกิดความสัมพันธ์

อันดีระหว่างสภาท้องถิ่นกับผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เสริมสร้าง
กระบวนการทางนิติบัญญัติของสภาท้องถิ่นและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านนิติบัญญัติของ
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น สร้างความเข้มแข็งในด้านการท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติของสภาท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 
 
 
 

 



 
๔๐ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 2 

 

1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 

2. หลกัการและเหตผุล / ทีม่าของโครงการ 
  ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มคีุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของชุมชน   
            
              
 

3.  วัตถปุระสงค ์
      3.1  สร้างความรัก ความสามัคคแีก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา   
 3.2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3.3      คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการทุกคน     
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ครูและบุคลากร จ านวน  200 คน        
 

5. พืน้ที่ด าเนนิการ 
 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (ในสังกดั อบจ.ขอนแก่น)                         
 

6. วิธดี าเนนิการ 
 จัดกิจกรรมโครงการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม  ครูและบุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมประพฤติ
ตนตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ด ี    
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2561 -2564         
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ๖๕,000.- บาท                   
 

9.  ผู้รับผดิชอบ 
 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดขอนแกน่    
 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลพัธ ์
  ครูและบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการร่วมโครงการร้อยละ 90   
 
 
หมายเหตุ : เป็นโครงการโรงเรียนในสงักัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 



 
๔๑ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 3 

 

1.  ชื่อกิจกรรม  :  กิจกรรมการประชุมระหว่างคณะผูบ้ริหาร ข้าราชการ และพนกังานจ้าง 
 

2.  หลกัการและเหตผุล 
ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐเป็นปัญหาที่

เป็นอุปสรรคต่อการท างานในหน่วยงานต่าง ๆ ทุกหน่วยงานจึงควรมีโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม เพื่อ
สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ เกี่ยวกับการ
ประพฤติชอบ การยึดมั่นในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ความสุจริต ซื่อตรง เที่ยว
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด เกิดความคุ้มค่า 
มีคุณภาพมาตรฐาน ถูกต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์กร และสังคม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ส านักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้เห็นถึง
ความส าคัญเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว จึงได้ด าเนินกิจกรรมการประชุมระหว่างคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
ข้าราชการและพนักงาจ้าง ท าให้ฝุายบริหารสามารถแสดงความคิดเห็นช้ีแจงปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ส่งผลให้เกิดความเข้าใจอัน
ดีในกระบวนการท างานร่วมกันท้ังผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง 

 

3.  วัตถปุระสงค ์
  3.1 เพื่อถา่ยทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัตงิานระหว่างผู้บริหาร ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง 
  3.2 เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
  3.3 เพื่อให้ขา้ราชการ และพนักงานจ้าง ได้มีการแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับงานที่ปฏบิัติ
พร้อมท้ังรับฟังปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
                   3.4 เพื่อสร้างความรู้สึกในการท างานร่วมกันเป็นทีมเปิดเผยการด าเนนิงานด้านต่าง ๆ 
อย่างโปร่งใส 
 

4.  เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจา้ง ส านักการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

5.  พืน้ทีด่ าเนนิงาน 
 องค์การบริหารบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น  
 

6.  วิธีการด าเนินงาน 
 6.1 จัดท าบันทึกข้อความเชญิประชุม  เพื่อแจ้งขา้ราชการ และพนักงานจา้ง เข้าร่วมประชุม 
 6.2  จัดท าวาระการประชุม โดยประสานส่วน /ฝุาย ที่ประสงค์น าเร่ืองต่าง ๆ หารือที่ประชุม
เพื่อให้ความเห็นชอบ และน าความรู้เร่ืองเกี่ยวกับมาตรการปูองกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
เผยแพร่ให้ทราบ 



 
๔๒ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 6.3 จัดประชุมช้ีแจงให้ข้าราชการ และพนักงานจ้างให้ทราบและเข้าใจเกีย่วกับมาตรการ
ปูองกันการทุจริตที่เก่ียวข้อง การปฏิบตัิงานในหนา้ที่อยา่งไรว่าเปน็การทุจริต 
 6.4 ทุกส่วน/ฝุาย รายงการผลการปฏิบัตงิานประจ าเดือน เสนอปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัตงิาน เพื่อร่วมกันก าหนดแนวทางในการปฏบิัติงาน 
 6.5 จัดท ารายงานการประชุม เพื่อให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในเดือนถัดไป 
 6.6 จัดท าแบบประเมินผลภายหลังการประชุม (รอบการประเมิน 1 ตลุาคม – 31 มนีาคม) 
 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินงาน 
            ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
            ฝุายบริหารงานทั่วไป  ส าการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

10.  ผลลัพธ์ 
  10.1 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจา้ง ส านักการศึกษา ฯ รับทราบถึงนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและองค์กร 
  10.2 ข้าราชการ และพนักงานจ้าง มีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบ
ในงานมากขึ้น  
  10.3 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ทราบและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
  10.4 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในการร่วมกันท างานเป็นทีม เกิดความเป็น
เอกภาพ 
 

11.  ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์กี่ให้คะแนน : รอบการประเมิน (1ตุลาคม – 31 มีนาคม) 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ทราบและเข้าใจถึงปัญหาการทุจริต ร้อยละ 80 1 คะแนน 
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ทราบและเข้าใจถึงปัญหาการทุจริต ร้อยละ 85 2 คะแนน 
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ทราบและเข้าใจถึงปัญหาการทุจริต ร้อยละ 90 3 คะแนน 
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ทราบและเข้าใจถึงปัญหาการทุจริต ร้อยละ 95 4 คะแนน 
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ทราบและเข้าใจถึงปัญหาการทุจริต ร้อยละ 100 5 คะแนน 

 
เงื่อนไข ตัวช้ีวัด  จากจ านวนข้าราชการและพนักงานจา้ง ส านักการศึกษา จ านวน 42 คน (ไม่รวมพนักงาน
ครู และพนักงานจ้างในสังกัดโรงเรียน ทั้ง 19 โรง) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 4 

 

1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการเพิม่ประสทิธภิาพวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ “วินัยสญัจร” 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
  ตามที่ฝุายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ รายงานแผนปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างวินัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2557 ซึ่งได้
ด าเนินการโดยบรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมายและกรอบแนวคิดการด าเนินงานวิธีปฏิบัติในยุทธศาสตร์ ที่ 
๑ เรียบร้อยแล้ว นั้น 
  ฝุายวินัยฯ มีกรอบแนวคิดเชิงปฏิบัติการในยุทธศาสตร์เก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเน้นระบบการควบคุมปูองกันภายในเพื่อมิให้การกระท า
ความผิดจนต้องถูกด าเนินการทางวินัยและมีบทลงโทษตามพฤติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ไข
ปัญหาภายหลัง  ส่งผลกระทบต่อบุคลากรผู้ต้องรับผิดและอาจส่งผลเสียหายต่อประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนภายในโรงเรียน 
  นอกจากนี้   ฝุายวินัยฯ ได้ถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 
0023.2/ว15078 ลงวันที่  8 กรกฎาคม  2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีค าสั่งที่ 
69/2557  ลงวันที่  18  มิถุนายน 2557 เร่ือง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เสริมสร้างพัฒนาและปูองกันมิให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกระท า
ผิดวินัยเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จึงเน้นแนวทางปฏิบัติ เร่ืองมาตรการควบคุมความประพฤติและ
เสริมสร้างวินัยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในแผนปฏิบัติการและเป็นไปตามมาตรฐานภารกิจการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยเชิงบวก  การบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อผลส าเร็จเป็นรูปธรรมของนโยบายและ
อ านาจหน้าที่ในการเสริมสร้างเพื่อพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2: แผนปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น โครงการ “วินัยสัญจร” 
  

3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อเสริมสร้าง แนะน าความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยเชิงบวก 
ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
และใหรั้บทราบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด 
  3.2 เพื่อพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถให้เป็นบุคลากรที่มีวินัยปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความเหมาะสม ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถก าหนดกรอบ แบบแผนความประพฤติ และ
การปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 
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          3.3 เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแนวใหม่ตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นระบบคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานต่อจรรยาบรรณและวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  3.4 เพื่อการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคุณภาพงานด้านมาตรฐานทาง
วินัยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหน้าที่  
 

4.  ขอบเขตการด าเนินการ 
  โครงการ “วินัยสัญจร” เป็นการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างแนะน าความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย รวมถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ในการบริหาร
จัดการที่ดีภายในโรงเรียน 
 

5.  กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้างของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง  19  แห่ง  
 

6.  สถานที่และระยะเวลาด าเนินการ 
  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2560 – กันยายน  2561  ณ  โรงเรียนในสังกัด ทั้ง  19  แห่ง  
   

7.  ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง 
  7.1 ผลผลิต(Out put) ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง มีความรู้
ความเข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานวินัยและการรักษาวินัยเชิงบวก เพื่อน าไปเป็นหลักในการ
ปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง 
  7.2 ผลลัพธ์(Out come) ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง เป็น
บุคลากรที่มีวินัยปฏิบัติหน้าที่ราชการตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
 

8.  วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
  7.1  ความส าเร็จดา้นความรู ้ความเข้าใจเรื่องวินัยและการรักษาวินัย 
  7.2  ความส าเร็จของการพฒันาในระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
  7.3  ความส าเร็จในเร่ืองการบริหารจัดการที่ดีภายในโรงเรียน 
  7.4  ระดับมาตรการควบคุมความประพฤติส่งผลดีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

9.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ        
  ฝุายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม  กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

10.  การติดตามประเมินผล 
  ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

11.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  11.1 ท าให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยเชิงบวก และรับทราบนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด 
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  11.2 ท าให้มีการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ เป็นบุคลากรที่มีวินัยปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความเหมาะสม ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถก าหนดกรอบ แบบแผนความประพฤติ 
และการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 
          11.3 เกิดผลประโยชน์ที่ช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการแนวใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล 
และระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานต่อจรรยาบรรณและวิชาชีพข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และพนักงานจ้าง 
  11.4 เกิดผลดีด้านประสานการปฏิบัติงานระหว่างกองการเจ้าหน้าที่  โรงเรียนในสังกัด 
และส่วนราชการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
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1.  ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
2.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเร่ืองเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่ งผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง 

“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมี
การใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป
ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจ
ที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการ
โดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนา
ภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เร่ืองการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และเป็น
เคร่ืองก ากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน

จังหวัด 
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 



 
๔๗ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
จิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเร่ืองความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอัน
มั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

 

4. เป้าหมาย 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการเจ้าหน้าที่/ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีความเข้าใจเร่ือง

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลลัพธ์ 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีความรู้เกี่ยวกับ

ผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๘ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 6 

 
 

1.  ชื่อเรื่อง  :  มาตรการภายในองค์กร “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 
2560) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจ ริต” มี เปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้ รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจ ริต 
(CorruptionPerceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 
2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา

ท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร

ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า  5  เร่ืองขึ้นไป 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ

ทุจริต อาทิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก 

2. เผยแพร ่ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏบิตัิ
อย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
 



 
๔๙ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการเจ้าหน้าที่ / ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๐ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 6 

 

1.  ชื่อโครงการ  :  “โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่” 
 
2.  หลกัการและเหตผุล 

ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น เร่ืองแผน 
การปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ข้อ 4.2  
ปรับปรุงรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง    โดยการเสริมสร้างรายได้และการปรับ
โครงสร้างภาษี อาทิ การขยายฐานภาษี การก าหนดอัตราภาษี  การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การ
เพิ่มประเภทภาษี  หรือรายได้ใหม่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแสวงหาแนวทางเพิ่มรายได้รูปแบบอื่นๆ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้นในระยะยาวและมี
แหล่งรายได้ของตนเองที่สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ 
4.3 ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐแบ่ง จัดสรร  หรือจัดเก็บเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยการปรับ
โครงสร้างภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี  การก าหนดวิธีการจัดแบ่งหรือจัดสรรที่ชัดเจนและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
ของการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท รวมทั้งการหาแนวทางในการเพิ่มภาษีหรือรายได้ที่รัฐแบ่งจัดสรรหรือ
เก็บเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ๆ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น  
ทั้งนี้หลักเกณฑ์การจัดสรรหรือจัดเก็บเพิ่มต้องสะท้อนแหล่งก าเนิดของภาษีนั้นๆ เป็นส าคัญ  

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  
การก าหนดมาตรฐานจูงใจให้ประชาชนผู้เสียภาษีมาช าระภาษี  โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนว่าจ านวนเงินที่ได้จากการเสียภาษีของประชาชนจะน ามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับได้
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์
และเปูาหมายในการจัดเก็บภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ท าให้ต้องออกให้บริการประชาชน  และเพื่อการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆ 
นั้น เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  ให้จัดเก็บได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงเห็นความส าคัญของการออกให้บริการ 
ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่องค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในเขตจังหวัดขอนแก่น  โดยออกบริการจัดเก็บภาษีถึงสถานประกอบของผู้ช าระภาษีน้ ามัน
และค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จ านวน 26  อ าเภอ  จึง
ได้จัดท าโครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  ขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มหีน้าที่ช าระภาษี  
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนเขา้ใจการช าระภาษี และขอ้มูลตา่ง  ๆที่เกี่ยวกับการช าระภาษี  
3. เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนมาช าระภาษีตรงเวลา  



 
๕๑ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

4. เพื่อส ารวจพื้นที่จรงิ และได้ข้อมูลจริงที่เป็นปจัจุบัน เพื่อน ามาคิดประเมินภาษีอย่าง  
   ถูกต้อง และเป็นธรรม  
5. เพื่อเร่งรัดและจัดเก็บภาษี ประจ าปงีบประมาณ 2561-2564 ได้ตามเปูาหมายที่ก าหนด  
6. เพื่อด าเนินการช้ีแจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการช าระภาษีต่างๆ ให้ประชาชนเข้าใจ  
   และเห็นถงึความส าคญัของการช าระภาษ ี 
7. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น  
 

3. เป้าหมาย  
ประชาชนในพื้นที่จงัหวัดขอนแก่น  จ านวน 26   อ าเภอ  ที่อยู่ในเกณฑ์ต้องชาระภาษีน้ ามัน  

และค่าธรรมเนียมผู้เขา้พักในโรงแรม  
 

4. วิธีการด าเนินการ  
1. เสนอโครงการ เพื่อพจิารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
2. ท าหนงัสือแจ้งนายอ าเภอในเขตพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ,  
   ก านัน และผู้ใหญ่บา้น แจง้ประชาชนผู้ที่ต้องช าระภาษไีด้ทราบข้อมูล  
3 แต่งตั้งเจ้าหนา้ที่ออกจัดเกบ็ภาษีบ ารุงองค์การบริหารสว่นจังหวัดเคลื่อนท่ี 
4. ด าเนนิการตามโครงการ  
5. รายงานผลการออกจัดเกบ็ภาษีบ ารุงองค์การบริหารสว่นจังหวัดให้ผูบ้ริหารทราบ 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  
โครงการบริการจดัเก็บภาษีเคลื่อนท่ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  เร่ิมตั้งแต่วันที ่3 

ตุลาคม 2561 -  12  กันยายน  2564  ของทุกเดือน    
 

6. สถานที่ด าเนินการ  
โครงการบริการจดัเก็บภาษีเคลื่อนท่ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ก าหนดด าเนินการ 

ในพื้นที่จงัหวัดขอนแกน่ รวม 26  อ าเภอ ตั้งแต่วันท่ี  3  ตุลาคม 2551 – 12  กันยายน  2564  ดังนี ้
วันที่  3 ของทุกเดือน  ออกจัดเก็บภาษี  เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น, อ าเภอบ้านไผ่ , อ าเภอบ้าน

แฮด, อ าเภอโนนศิลา  และอ าเภอพล 
 วันที่  4 ของทุกเดือน  ออกจัดเก็บภาษี เขตอ าเภอหนองสองห้อง และอ าเภอเปือยน้อย  
          วันที่  5 ของทุกเดอืน  ออกจัดเก็บภาษี เขตอ าเภอแวงน้อย, อ าเภอแวงใหญ่  และอ าเภอชนบท   

วันที่  6 ของทุกเดือน ออกจัดเก็บภาษี เขตอ าเภอมัญจาคีรี,อ าเภอพระยนืและอ าเภอโคกโพธิ์ไชย 
วันที่  7 ของทุกเดือน  ออกจัดเก็บภาษี เขตอ าเภอน้ าพอง, อ าเภอกระนวน  และอ าเภอซ าสูง       
วันที่  8 ของทุกเดือน  ออกจัดเก็บภาษี เขตอ าเภออุบลรัตน์ และอ าเภอเขาสวนกวาง 
วันที่  9 ของทุกเดือน  ออกจัดเก็บภาษี เขตอ าเภอบ้านฝาง และอ าเภอหนองเรือ 
วันที่  10 ของทกุเดือน ออกจัดเก็บภาษี เขตอ าเภอสีชมพู  และอ าเภอภผูามา่น, 
วันที่  11 ของทกุเดือน ออกจัดเก็บภาษี เขตอ าเภอชุมแพ   
วันที่  12 ของทุกเดือน ออกจัดเก็บภาษี เขตอ าเภอภูเวยีง, อ าเภอหนองนาค าและอ าเภอเวียงเกา่ 

 
7. งบประมาณ 



 
๕๒ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เบิกจ่ายตามข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2560-2564 
ตั้งจา่ย กองคลงั  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หมวดคา่ใช้สอย  ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการ ค่าใช้จา่ยในการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี    ตัง้ไว ้  350,000   บาท เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด
จัดเก็บภาษี การพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ เกี่ยวข้อง กับการจดัเก็บภาษี   

 

8. ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 ฝุายเร่งรัดและจัดเกบ็รายได้  กองคลงั  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลพัธ์   
1. ประชาชนผู้ที่ต้องช าระภาษีได้รับความสะดวกจากการปรับปรุงกระบวนการท างาน  

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการช าระภาษี  
2. ประชาชนที่ต้องช าระภาษีในเขตพื้นในจงัหวัดขอนแกน่  จ านวน  26 อ าเภอ ทราบถึง 

บทบาทหนา้ที่และประโยชนได้รับในการช าระภาษีให้แกท่้องถิ่น  
3. ประชาชนได้ทราบขัน้ตอนและระยะเวลาในการช าระภาษีแตล่ะประเภท  
4. ไดส้ ารวจพื้นที่จรงิ และไดข้้อมูลจริงที่เป็นปัจจุบัน เพื่อน ามาคดิประเมินภาษีอย่าง  

ถูกต้องและเปน็ธรรม  
5. การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นไปตามประมาณการ  

รายรับที่ตั้งไว ้ 
6. ประชาชนเข้าใจการช าระภาษี และได้ทราบข้อมูลตา่งๆ ที่เก่ียวกับการช าระภาษีมากยิ่งขึน้  
7. การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๓ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 7 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  “โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นออกหน่วย 
บริการประชาชนเคลื่อนที่ประจ าปีงบประมาณ” 
 

2. หลกัการและเหตผุล  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์        
ของประชาชนภายในเขตจังหวัดทั้งหมด ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงฐานระบบบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นให้แก่ประชาชนในการติดต่อขอทราบข้อมูล ขออนุญาต ขออนุมัติ หรือรับบริการในช่องต่างๆ ที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่ให้สอดคลอ้งกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจกรบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 โดยค านึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลางการให้บริการทั้งให้การจัดให้มีการบริการที่ดีและมี
คุณภาพ การปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการ ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดให้มีการบริการเชิงรุกจัดท าโครงการ“องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจ าปี พ.ศ.2560 ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นตามโครงการ           
“หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบ
รมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ตามแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 โดยมีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่ต่างอ าเภอในจังหวัดขอนแก่น 
ได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐด้วยความรวดเร็ว และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ จาก
ท้องถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยด าเนินการออกหน่วยบริการประชาชนร่วมกับ
ส่วนราชการอ่ืนๆ รับเร่ืองราวร้องทุกข์และร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริการ
ด้านสังคมอื่นๆ พร้อมประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในเขตพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น 
 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องที่ต่างอ าเภอให้ได้รับความสะดวกในการ
ขอรับบริการ ติดต่อขอรับข้อมูล ขออนุญาต ขออนุมัติ หรือรับบริการในเรื่องต่างๆที่อยู่ในอ านาจหน้าที่จาก
หน่วยงานภาครัฐและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ จากประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 
มาปรับปรุงพัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กร   

3.2  เพื่อเป็นการบูรณการการท างานร่วมกันกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กับประชาชน เกิดการประสานความร่วมมือกับทางราชการในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  3.3  เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในเชิงรุกแบบ
เบ็ดเสร็จเพื่อตอบสนองประชาชนให้เกิดความพึงพอใจเป็นการยกระดับความเช่ือมั่นและศรัทธาในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 



 
๕๔ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

  3.4  เพื่อประชาสัมพันธ์การบริหารงานตามภารกิจอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ให้ประชาให้ประชนได้รับทราบ  
 

4. เป้าหมาย 
  ด าเนินการออกให้บริการประชาชนเคลื่อนท่ีหมุนเวียนสับเปลี่ยนในพื้นที่แต่ละอ าเภอของ
จังหวัดขอนแก่น เดือนละ 1-2 คร้ัง ในปีงบประมาณ 2560  ตามก าหนดการโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี 
(พอ.สว.) จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ตามแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัด
ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 และโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และตาม
อ านาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ พื้นที่แต่ละอ าเภอของจังหวัดขอนแก่น 
 

6. วิธีด าเนินการ  
                   6.1 จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติด าเนินการตามขั้นตอน 
  6.2 ประสานจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล ในการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่และร่วม
ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ  
  6.3 แจ้งส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกส่วน เพื่อร่วมออก
ให้บริการประชาชน ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  

6.4 ขออนุมัติจัดซื้อเคร่ืองอุปโภคและอุปโภค เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือลดภาระค่าใช้สอย
ในครัวเรือนและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและยากจน ที่มาขอรับบริการและ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
           6.5 จัดเตรียมและแจกจ่ายเอกสารวิชาการ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภารกิจอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้แก่ผู้มาขอรับบริการ 
  6.6 รับลงทะเบียนรับเร่ืองราว ร้องทุกข์ ของประชาชนในพื้นที่ และแจ้งส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ของปีงบประมาณปัจจุบันถึง เดือน กันยายน ของปีงบประมาณถัดไป 
(พ.ศ. 2560 – 2564) อย่างน้อยเดือนละ 1 - 2 คร้ัง ตามแผนปฏิบัติงานโครงการ“หน่วยบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ของจังหวัดขอนแก่น และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์
ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ตามแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์  
พอ.สว.จังหวัดขอนแก่น  และโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   ตามอ านาจ
หน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณในการด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 
ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ตั้งไว้ 300,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การออกพบปะเยี่ยมราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ การออกหน่วยบริการประชาชนร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ รับ
เร่ืองราวร้องทุกข์และร่วมด าเนินการกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริการด้านสังคม
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อื่น ๆ โดยขออนุมัติจัดซื้อเคร่ืองอุปโภค บริโภค  เพื่อด าเนินการตามโครงการเท่าที่จ่ายจริงในแต่ละคร้ังๆ 
ละ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
        

9. ผู้รับผิดชอบ  
ฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการสาธารณะ ลดปัญหา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการที่อ าเภอและจังหวัด รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
หรือความพึงพอใจต่อการบริการเพื่อน าไปใช้ปรับปรุงการให้บริการปะชาชนได้ดียิ่งขึ้น                               
                     2) ประชาชนทราบภารกิจอ าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ก่อให้เกิด
ความร่วมมือช่วยเหลือทางราชการในการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
                     3) ท าให้ทราบปัญหา ความต้องการและข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน                 
สามารถก าหนดนโยบาย หาแนวทางวางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
                    4) สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตประจ าวันและอ านวยความสะดวก
ประชาชนในการติดต่อราชการ 

 5) เกิดการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานอื่นให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และองค์การ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการก่อสร้างหรือปรบัปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยใหก้บัผู้ด้อยโอกาส 
 

๒. หลกัการและเหตผุล 
 นโยบายของรัฐบาล ที่จะลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ
ของรัฐบาล  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานของความพอดีและความพอประมาณอย่างมีเหตุผล ภายใต้แนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาการขาดแคลนที่ดินท ากินของเกษตรกร และการขาดแคลนที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง
ถาวร  ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ส าคัญที่สดุของพืน้ฐานชีวิตมนุษย์ หากมีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงเป็นของตนเอง
แล้วจะสามารถช่วยลดปัญหาสังคมและเศรษฐกิจต่างๆ ระดับครัวเรือน อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศชาติโดยรวม ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทที่ส าคัญในเร่ืองการดูแล
ความเป็นอยู่ของประชาชน และเป็นองค์กรหลักในการจัดบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ครอบคลุมทั้งจังหวัด         
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ข้อ 27 การสังคมสงเคราะห์ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ข้อ 1 ลักษณะของการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการบริการสาธารณะในเขตจังหวัด (3) การจัดการศึกษา สาธารณสุข 
การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ในระดับจังหวัด และไม่เป็นการซ้ าซ้อนกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพ และมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ ใน
การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด 
ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้านการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ได้ก าหนดแนวทาง การสงเคราะห์ช่วยเหลือ และสร้างศักยภาพแก่คนยากจน และผู้ด้อยโอกาส ใน
ด้านการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตของประชาชนภายในจังหวัด ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดท าโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสขึ้น โดยด าเนิน
กิจกรรมการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง  
และด ารงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยวิถีแห่งความพอเพียง 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้หรือผู้ยากจน ให้มีที่อยู่
อาศัยเป็นของตนเอง อย่างมั่นคงถาวร 
  3.2  เพื่อลดปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ระดับครัวเรือนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่
อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้หรือผู้ยากจน 
 3.3  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้หรือผู้ยากจน  ที่สมควร
ได้รับความช่วยเหลือ และได้รับการยอมรับจากประชาชน 
 3.4  เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ในการแก้ไขปัญหาความยากจน การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้อยู่ดีมีสุข
อย่างยั่งยืน 
 



 
๕๗ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

4. เป้าหมาย 
 ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหว้า อ าเภอ
ภูเวียงจังหวัดขอนแก่น ตามที่ได้รับการร้องขอ 

 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 เสนอขออนุมัติโครงการ และด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
     1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ได้รับรู้  
     2) ก าหนดแนวทางการคัดเลือกประชาชน ที่จะได้รับสิทธ์ิในการช่วยเหลือก่อสร้างที่อยู่
อาศัยโดยพิจารณาจากเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบลที่ร้องขอ โดยใช้กระบวนการประชาคม
ท้องถิ่น พิจารณาความเหมาะสม โดยมีแนวทางประกอบการพิจารณา ด าเนินการ ดังนี้  ตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นหรือผู้ที่ไดรั้บมอบหมาย  รองปลัด อบจ. สมาชิกสภา อบจ. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ผู้อ านวยการกองช่าง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(หรือผูแ้ทน)  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ประชาคมอ าเภอ ปลัดเทศบาลหรือปลัด อบต. ท้องถิ่นอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกอบต.ที่ร้องขอ  และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
    3) ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก โดยพิจารณาจากผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้หรือผู้ยากจน ที่
คัดเลือกโดยกรรมการหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

  - เป็นบุคคลที่มีจิตใจสาธารณะ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่หรือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ช่วยเหลืองานส่วนรวม ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ 
   - เป็นบุคคลที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งเสพติด 
   - เป็นบุคคลที่ไม่ทอดทิ้งบุพการี ผู้มีพระคุณและบุตร 
   - เป็นบุคคลขยันขันแข็ง ในการประกอบอาชีพ ท ามาหากินหรือมีความอดทนต่อสู้
กับความยากล าบาก 
   - เป็นบุคคลที่ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
   - ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
   - เป็นบุคคลที่ยึดมั่นในศีลธรรมอันดี 
    4) ก าหนดแบบแปลน และประมาณราคาก่อสร้างบ้าน ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และ
ลักษณะของการอยู่อาศัยใช้ประโยชน์ของประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชน 
    5) ด าเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนเปูาหมาย โดยการจ้างเหมาก่อสร้าง
ตามระเบียบพัสดุฯ ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก าหนด 
 
  
6. สถานที่ด าเนินการ 
 ก่อสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก หรือที่ดินของญาติของบุคคลอื่น 
องค์กร หรือหน่วยงานอื่น ท่ียินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างบ้านให้อยู่อาศัยได้ ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  
 



 
๕๘ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2560 – 2564 
 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
เบิกจ่ายจากงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

องค์การ-บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้า 129 ข้อ 1.1.7 ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส  จ านวน 600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน)  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้หรือผู้ยากจน  ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง และ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ตามรายละเอียดโครงการขององค์การ-บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   

 

9. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สามารถบริหารงาน ตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการแก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข 
 10.2  ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้หรือผู้ยากจน มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อย่าง
มั่นคงถาวร 
 10.3  ลดปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจระดับครัวเรือนของประชาชน อันจะส่งผลต่อ
การพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 9 

 



 
๕๙ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “สร้างจิตส านกึปกป้องสถาบนัและสร้างความ
ปรองดองสมานฉนัท์ของคนในชาติ" 
 

2.  หลกัการและเหตผุล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ในการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและ

สิทธิเสรีภาพของประชาชนในเขตจังหวัดการจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดตามมาตรา ๑๗ 
(๗) (๒๓)  แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าตามข้อ (๑๐) 
รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความขัดแย้งทางการเมืองใน
ระดับชาติที่ได้ขยายสู่ชุมชนทั้งในเมืองและชนบทซึ่งจะเห็นโดยทั่วไปจากการสนทนากลุ่มย่อย ๆ แบบไม่เป็น
ทางการในชุมชนและเมื่อความขัดแย้งขยายสู่ชุมชน  ประชาชนทุกกระดับเข้ามีส่วนร่วมในการ ขจัดความ
ขัดแย้งที่มีความเห็นต่างกัน โดยใช้คุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็น สันติวิธีไปส่งเสริมกระบวนการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อปกปูองสถาบันส าคัญของชาติประกอบด้วย สถาบันชาติ สถาบันศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์  บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและยอมรับจากทุกภาคส่วน โดยการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสังคมทั้งผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขนักเรียน นักศึกษาและ
หน่วยงาน องค์กรเอกชนต่าง ๆ ในการสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ของสังคม โดยได้
ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนท้องถิ่นภายใต้นโยบาย
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ  โดยมุ่งส่งเสริมให้ชุมชนเกิดสมานฉันท์ด้วยสันติวิธีที่ยึด
หลักความเป็นกลางและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อลดความขัดแย้ง ความแตกแยกในเชิงความคิด 
โดยเน้นการเคารพและยอมรับความเห็นของทุกฝุาย วิถีชีวิตและวัฒนธรรม อันจะน ามาซึ่งความรัก ความ
สามัคคีและความสงบสุขของสังคมของพื้นที่อย่างแท้จริง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาเห็นว่าการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติ 
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการน้อมน าคุณธรรม ๔ ประการ
พระราชด ารัสในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ ประการแรก คือการที่ทุกคนคิด พูด ท า ด้วยความ
เมตตามุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสาน
ประโยชน์กันให้งานที่ท าส าเร็จผล  ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่นและกับประเทศชาติ ประการที่สาม คือการที่ทุกคน
ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริต ในกฎกติกาและระเบียบแบบแผน โดยเท่าเทียมเสมอกัน ประการที่สี่ คือ 
การที่ต่างคนต่างพยายามท าความคิดเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรงและมั่นคงอยู่ในเหตุในผลและการส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนร่วมกันปฏิบัติตามรอยพระยุคคลบาทและน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ก่อให้เกิดความรัก  ความสันติ ความสงบ ความสามัคคี และความ
สมานฉันท์ของคนในชาติ ถือภารกิจส าคัญที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะต้องด าเนินการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานและเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน โดยการเช่ือมโยงการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ
และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม  

 



 
๖๐ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

3.  วัตถุประสงค์ 
๑) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความส าคัญสร้างทัศนคติและจิตส านึกที่ดี

งามในการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยเพื่อให้สังคมไทยเกิด“ความสงบ สันติและความสามัคคี” 

๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการน้อมน าคุณธรรม ๔ ประการ ตามพระราชด ารัสพระบาท              
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถและน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมกันปฏิบัติ 
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ให้บังเกิดผลในวิถีชีวิตของประชาชนและขยายผลไปสู่กลุ่มเยาวชนในโรงเรียน 
ชุมชนต่อไป 

๓) เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันโดยปราศจากความขัดแย้ง แม้จะมีความเห็นที่
แตกต่าง โดยมุ่งเน้นที่ภาคราชการ และภาคประชาชน ประกอบด้วยผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าทางสังคมและเศรษฐกิจ ปราชญ์ชาวบ้านที่มีส่วนส าคัญต่อการยุติความขัดแย้งและสร้าง
ความรกั ความสามัคคีของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป 
  ๔) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเป็นระบบ 
มีมาตรฐาน เป็นรูปธรรม สามารถเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกับส่วนราชการ หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เกิดความเข้มแข็ง 
 

4.  เป้าหมาย  
  ๑) เปูาหมายเชิงปริมาณผู้น าชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุข และ
กลุ่มเปูาหมายนักเรียน/นักศึกษาประชาชนทั่วไปและข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๒) เปูาหมายเชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงามต่อ
สถาบัน ส าคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมแห่งความเป็น
จิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ และสร้างกระบวนการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา
ของชาติ ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ  สามารถขยายผลแนวคิดที่ถูกต้องลงไปสู่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ
อย่างมั่นคง 

 

5.  พืน้ทีด่ าเนนิการ  
 สถานที่ ณ ศูนย์การฝึกนักศกึษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๒๓ คา่ยศรีพัชรินทร 
 
 

6.  วิธีการด าเนินงาน 



 
๖๑ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

           ๑) ฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด าเนินการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นและสถานที่ศึกษาดูงาน เพื่อจัดท าโครงการ และน าเสนอขออนุมัติ ด าเนินการตามขั้นตอน และ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๒) ประสานหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินภารกิจด้าน
การจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ต ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และกอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุม
ปรึกษาหารือประสานการจัดท าแผนงานโครงการ/กิจกรรมก าหนดขั้นตอนและจัดท ารายละเอียดของการ
ด าเนินงาน การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งประสาน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องพร้อมสรุปผลการอบรม 

๓) ท าหนังสือมณฑลทหารบกที่ ๒๓ ต ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น กอ.รมน.จังหวัดขก.               
เชิญกลุ่มเปูาหมาย ประชาชนทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมอบรม และขอความอนุเคราะห์ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่น อาสาสมัคร
สาธารณสุข เข้าร่วมอบรม 

๔)มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ต ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และกอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น 
สนับสนุนการจัดหาและประสานวิทยากรในการอบรมพร้อมท้ังจัดเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการอบรม
สัมมนา 
  ๕) จัดกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสร้างจิตส านึกปกปูองสถาบัน และสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาต”ิ 
 

7.  ระยะเวลาในการด าเนนิการและสถานที ่
 ระหว่างเดือนมีนาคม –  
 

๘.  งบประมาณในการด าเนินการ 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ ตั้ง
จ่ายส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างจิตส านึกปกปูองสถาบัน และสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาต”ิ จ านวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หน่วยงานหลัก: ฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  หน่วยงานสนับสนุน: มณฑลทหารบกที่ ๒๓  
  หน่วยงานสนับสนุน: ต ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  
  หน่วยงานสนับสนุน: กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. 
 
 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
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๑) ประชาชนมีทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงามต่อสถาบันส าคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนชาวไทยและความสามัคคีของคนในชาติ เกิดความ
ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้
สังคมไทยเกิด“ความสงบ สันติ และความสามัคคี” 

๒) สามารถส่งเสริมให้ประชาชนน้อมน าคุณธรรม ๔ ประการตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ให้บังเกิดผลในวิถีชีวิตอย่างจริงจัง และร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถน ามาพัฒนาคุณภาพชีวิต  และเกิดความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในท้องถิ่น
และประเทศชาติอย่างมั่นคง 

๓) ประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันปฏิบัติตนตามรอยพระยุคคลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
มาใช้ในการด าเนินชีวิต น าไปสู่ความเป็นปรกติสุขของบ้านเมืองอย่างยั่งยืน 

๔) ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการ
ปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็น
รูปธรรม สามารถเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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ล าดับที ่ 10 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน ประจ าปีงบประมาณ 
                       พ.ศ. 2560 
 

2. หลักการและเหตุผล 
               รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งนโยบายส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน 
สอดคล้องกับบทบาท อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 27 การสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาสและประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ข้อ 2 (3)  การจัดการศึกษา
สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับจังหวัดและไม่เป็นการ
ซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพและมุ่งต่อ
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยก าหนดแนวทางการพัฒนา การสงเคราะห์ ช่วยเหลือ
และสร้างศักยภาพแก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านการประกอบอาชีพและการด ารง  ชีวิต จากเหตุผลที่
กล่าวข้างต้น  เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการ
สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน รวมทั้งเป็นการ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  
 

3. วัตถุประสงค์ 
             1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนลด
ภาระด้านค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
             2. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาค
เรียน  สร้างรายได้ไห้กับตนเองและผู้ปกครอง และมีประสบการณ์ในการท างาน 
             3. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคม การ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด 
 

4. เป้าหมาย 
    นักเรียน นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  โดยมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น                    
(จบมัธยมศึกษาปีที่ 3) จ านวน 50 คน 
 

5. วิธีด าเนินการ 
              1. จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติด าเนินการตามขั้นตอน 
              2. ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 
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              3. แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานและลงนามในบันทึกตกลงจ้าง 
              4. ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับนักเรียน นักศึกษาตามระยะเวลาการปฏิบัติงานจริง 

 

6. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
              1. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน จ านวน 20 วัน ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2560– 28 เมษายน 
2560 ในวันท าการปฏิบัติงานเต็มวันไม่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมง 
              2. สถานที่ปฏิบัติงานประจ าส่วนราชการและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

7. งบประมาณ 
              ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1)  ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน ตั้งไว้ 300,000.- บาท  
(สามแสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ท างานช่วงปิดภาคเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา
สังคมและความยากจน รายละเอียดดังนี้ 
                - ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ปฏิบัติงานเต็มวันไม่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมง ไม่รวมเวลาหยุด
พัก จ านวน 50 คน ๆ ละ 20 วัน ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
 

8. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
               ฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
               1. นักเรียน นักศึกษามีรายได้เป็นของตนเองระหว่างเรียนสามารถบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและ
แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง 
               2. นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
               3. สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา  ในกลุ่มเสี่ยงใน
สถานศึกษา ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด 
               4. สนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลและนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนของประชาชนอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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๖๕ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมคุณธรรมน าชีวิต  4.0 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 หมวด 1 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
อย่างมีความสุข ซึ่งถือเป็นเปูาหมายหลักในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนไทยให้มีค่านิยมที่ดี ปลูก
จิตส านึกและเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของเด็กให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีจิตใจที่ดีงาม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตา 
รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้จักแบ่งปันและเป็นผู้ให้ท่ีดี มีจิตส านึกในด้านคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ มีความ
รอบรู้เหมาะสมแก่วัย ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ ตลอดจนเป็น
ผู้มีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อให้ชีวิตมีความสมดุลพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ซึ่งจัดท า
บนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนหลักของการพัฒนาประเทศ 
และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ในด้านการเตรียมพร้อมด้าน
ก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของ
ประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมี
ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนด ีมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิต
สานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของ
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เนน้การปรับเปลีย่นพฤติกรรมทางสขุภาพและการลด
ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีภารกิจหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45 (7ทวิ) 
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 หมวด 2  การ
ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 17 ภายใต้บังคับ มาตรา 16 ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดการระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (18) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมน าชีวิต 4.0 เพื่อ
ปลูกฝังจิตส านึกอันดีงามให้กับเยาวชนและประชาชน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งเป็นการเตรียม
ความพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ให้มีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทาง
สังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม 
เป็นหนึ่งในหลักการเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน เป็น



 
๖๖ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมี
ความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ  
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.๑ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะนิสัย  ความมีน้ าใจ  มีจิตสาธารณะให้กับเยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วม

โครงการ 
3.๒ เพื่อปลูกจิตส านึกท่ีดีในด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และการเสยีสละความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวม 
3.3 เพือ่สง่เสริมให้เยาวชนและประชาชนได้มีทักษะกระบวนการในการพัฒนาตนเอง สามารถคดิ และ

วิเคราะห์อยา่งมเีหตผุล เพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที ่๒๑ 
3.4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการด ารงชีวิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ก าลัง

เกิดขึ้น  
 

4. เป้าหมาย 
      4.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 

            เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 3,000 คน   
4.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

  1) เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ไดพ้ัฒนาจิตใจ สตปิัญญา อารมณ์ และมี
คุณธรรม จริยธรรม ที่งดงาม เป็นแบบอยา่งที่ดี มจีิตส านกึท่ีดี ในด้านคณุธรรม จริยธรรม  และการเสียสละ
ความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวม 

    2) เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นพลเมืองที่ดี เป็นแบบอย่างให้กับสังคมเพื่อ
ช่วยกันมุ่งมั่นท าความดี เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ มีระเบียบวินัย 
มีจิตสาธารณะ 

 

5. วิธีด าเนนิการตามโครงการ 

 
6. พืน้ที่ด าเนนิการ   

วิธีด าเนินงาน กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 1.1 เชิญผู้บริหารและครูประชุมช้ีแจงโครงการ 
1.2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนและครู 

พ.ค. 60 
พ.ค. 60 

ส านักการศึกษาฯ 

2. ขั้นด าเนินการ 2.1 เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน 
2.2 เชิญวิทยากรพิเศษให้ความรู้ 
2.3 ประสานงานขอใช้สถานที่ในการด าเนินการ
ตามโครงการ 
2.4  ประชาสัมพันธโ์ครงการ/ด าเนินโครงการ 

พ.ค. 60 
พ.ค. 60 
พ.ค. 60 

 
พ.ค.-มิ.ย. 60 

 
 
ส านักการศึกษาฯ 
 

3.ขั้นประเมินผล 3.1 ออกแบบสอบถามความคิดเห็น 
      เกี่ยวกับการด าเนินงาน 
3.2 สรุปผลและรายงานต่อ อบจ.ขอนแก่น 

มิ.ย. 60 
 

มิ.ย. 60 

ส านักการศึกษาฯ 



 
๖๗ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 ขอนแก่น ฮอลล์ ช้ัน 5 เซ็นทรัลพลาซา่ขอนแก่น 
 

7. งบประมาณโครงการ     
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2560 ตั้งไว้ที่ส านักการศึกษา หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่าย 
โครงการอบรมคุณธรรมน าชีวิต 4.0  ตั้งไว้  1,000,000.- บาท   เบิกแล้ว  -  บาท  ขออนุมัติคร้ังนี้  ..... 
บาท  (....บาทถ้วน) (เป็นโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามใบโอนคร้ังที่  5/2560 ลงวันที่ 26 
เมษายน 2560)   
 

8. ระยะเวลาด าเนินงาน  จ านวน  1  วนั  (แตล่ะรุ่น) 
 
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

9.1  องค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 
9.2  โรงเรียนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแก่น 
9.3  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแกน่ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
 10.1 เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะนิสัย  ความมีน้ าใจ  มีจิต
สาธารณะ  

10.2 เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ มีจิตส านึกอันดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
รู้จักการเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวม 

10.3 เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ แนวคิด มีทักษะกระบวนการในการ
พัฒนาตนเอง สามารถคิด และวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
           10.4 เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการด ารงชีวิตเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม ที่ก าลังเกิดขึ้น  
 

11.  ผู้รับผดิชอบโครงการ     
   ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7me33odXTAhUQTI8KHfzhCQ4QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cpnhall.com%2Fth%2Fconvention_detail.aspx%3Fid%3D2&usg=AFQjCNEMedBJIf6-6VY5bvgp7wpdV2tHlA&sig2=HMIWe6UdMnBw7toEN-OVBQ
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ล าดับที ่ 12 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการ อบรมเยาวชนมุสลมิ  ครสิต์  หรือพทุธ 
 

2. หลกัการและเหตผุล / ทีม่าของโครงการ 
 เด ็กและเยาวชนคือผู ้ที ่เป ็นรากฐานส าค ัญในการพัฒนาประเทศและเป็นผู ้ที ่สามารถ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมปัจจุบันเด็กแลเยาวชนถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มี
จ านวนมากและมีความส าคัญที่สุด คนเหล่านี้ในโอกาสข้างหน้าจะขึ้นมาเป็นผู้น า ผู้เปลี่ยนแปลงสังคม 
หากเราได้หล่อหลอมขัดเกลาเขาให้เติบโตขึ้นมาอย่างสร้างสรรค์จะเป็นผลดีต่อสังคมเหลือคณานับ แต่
หากเราปล่อยปละละเลยให้เขาเสี ่ยงต่อสถานการณ์ที ่ล่อแหลม  ซึ ่งจะท าให้เยาวชนเหล่านั ้นต้อง
ประพฤติไปในทางที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อีกหลายๆ อย่าง  โดยเฉพาะช่วงเวลาที่เยาวชนเหล่านี้มี
เวลาว่างมาก  และไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  จึงควรที่จะจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในช่วงปิด
ฤดูร้อนนี้ให้เยาวชนได้เข้าร่วม 

การน าเด็กและเยาวชนมุสลิม เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ            
การเป็นมุสลิมที่ดีมีความรู้ความสามารถทั่วไป  ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่และการด ารงชีวิตที ่ดี              
ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน  รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมและถ้าหากได้รับการ
ฝึกอบรมก็จะสามารถพัฒนาตนเอง  ด ารงตนเป็นคนดีในสังคมได้เป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน  และพัฒนาคนในสังคมตลอดจนการอยู่ร่วมกัน   

 

3. วัตถปุระสงค ์
๓.๑ เพื่อให้เยาวชนมุสลิมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ซาบซึ้งในเร่ืองของศาสนาอิสลาม  
๓.๒ เพื่อให้เยาวชนมุสลิมได้มีความรู้ทั่วไปสอดคล้องกับความเป็นอยู่ และการด ารงชีวิตให้

เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
๓.๓ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนมุสลมิภาคอีสานในเร่ืองฟรัดูอีนซึ่งศูนย์ฝึกอบรมฯ 

ประสงค์ให้มีการสอบฟัรดูอีนของสมาคมคุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้พร้อมเพรียงกันทุกภาค 
๓.๔ เพื่อให้เยาวชนมุสลิมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นเยาวชนที ่มี

คุณธรรม จริยธรรมและรู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑  เชิงปริมาณ  เยาวชนมุสลิมในจังหวัดขอนแก่น จ านวน ๗๐ คน 

 ๔.๒  เชิงคุณภาพ             เยาวชนมุสลิมในจังหวัดขอนแก่น จ านวน ๗๐คน  เข้ารับการ
ฝึกอบรมพัฒนาได้รับความรู้เร่ืองศาสนาอิสลามและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นผู้มีคุณธรรมน าความรู้
และจริยธรรมเป็นเยาวชนมุสลิมที่ดีตลอดไป  
 

5. พืน้ที่ด าเนนิการ 
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ ามัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ เลขที่ 80 ถนนอ ามาตย์และ

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 
6. วิธดี าเนนิการ 



 
๖๙ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด าเนินกิจกรรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาเยาวชนมุสลิม  
ประจ าปี ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 ๖.๑  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อก าหนดแนวทางร่วมกันในการจัดท ากิจกรรมโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาเยาวชนมุสลิมประจ าปี ๒๕๖๐   
 ๖.๒  จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
 ๖.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๖.๔  ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ๖.๕  ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพื่อน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
 ๖.๖  จัดเตรียมเอกสารต่างๆพร้อมประสานงานหน่วยงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 
 ๖.๗  ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
 ๖.๘  ด าเนินการจัดงานตามโครงการ 
 ๖.๙ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลตามโครงการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ในระหว่างเดือน  เมษายน  ของปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ๒๕๖๐ หน้า ๑๒๗ ข้อ ๒ หมวดค่าใช้สอยประเภทค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเยาวชนมุสลิมตั้งไว้
๓๐๐,๐๐๐  บาท ขออนุมัติคร้ังนี้จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
 

9. ผู้รับผดิชอบ 
๙.๑  ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

 ๙.๒  ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดขอนแก่น 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
๑๐.๑  เยาวชนมุสลิมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองของศาสนาอิสลามที่ดี 
๑๐.๒  เยาวชนมุสลิมมีความรู้ทั่วไปสอดคล้องกับความเป็นอยู่ ในการด ารงชีวิตให้เข้ากับสภาพ

สังคมในปัจจุบันตามหลักค าสอนทางศาสนาและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
๑๐.๓  เยาวชนมุสลิมได้ท าการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่ืองฟัรดูอีนสามารถเตรียมความพร้อมในการ

สอบฟัรดูอีนของสมาคมคุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้พร้อมเพรียงกันทุกภาค 
๑๐.๔  เยาวชนมุสลิมได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดเป็นเยาวชนที่มีคุณธรรม 

จริยธรรมและรู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 



 
๗๐ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ล าดับที ่ 13 
 

1.  ชื่อกิจกรรม  :  น าหลักสูตร “โตไปไม่โกง” สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
 

2.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของกิจกรรม 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นน าสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยถึง
ประถมศึกษาปีที่ 1-6  รวม 2 แห่ง เข้าร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ตามเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดขอนแก่น  
เนื่องจากมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การใช้กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมกับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย
และประถมศึกษาน่าจะสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตได้อย่างยั่งยืนและถาวร  อีกทั้งยังสามารถ
ปลูกฝังความพอเพียง ความมีวินัย และความซื่อสัตย์ สุจริตได้ไม่ยาก เนื่องจากสอดคล้องกับหลักจิตวิทยา
พัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคมของเด็กช่วงชั้นดังกล่าว 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 3.2  เพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการ ตามแนวทางหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ให้กับ
เด็ก ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม กระท าอย่างรับผิดชอบ และ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง 
 

4.  เป้าหมาย / ผลผลิต 
 4.1 สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่จัดการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษาเข้าร่วมทั้ง  2 แห่ง 
 4.2  สถานศึกษาทั้ง 2 แห่ง บูรณาการหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ส าหรับผู้เรียนระดับปฐมวัยและ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน  
 4.3  สถานศึกษาทั้ง 2 แห่ง จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกแนวคิด โตไปไม่โกง ในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

5.1 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว อ าเภอโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น    
5.๒ โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)  อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
 

6.  วิธีการด าเนินงาน 
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้น าเนื้อหาการจัดกิจกรรมหลักสูตร 

“โตไป ไม่โกง” ไปจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนที่มีจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6    มีจ านวน 2 โรงเรียน  คือ  ๑. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว  อ าเภอหนองสองห้อง  
จังหวัดขอนแก่น   ๒.  โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)  อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่ ตามรายละเอียด
ต่อไปนี ้



 
๗๑ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 1.  ข้อมูลทั่วไป 
          1.1  โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว  
     1)  จ านวนนักเรียน 476 คน         
     2)  จ านวนครู 27 คน 
     3)  เปิดสอนระดับอนุบาลปีที่ 1-3  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  

   4)  ครูผ่านการอบรมจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 1 คน และรับการขยายผล
แล้ว 26 คน 

 1.2  โรงเรียนบา้นคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)  
     1)  จ านวนนักเรียน 360 คน         
     2)  จ านวนครู 27 คน 
     3)  เปิดสอนระดับอนุบาลปีที่ 1-3 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

     4)  ครูผ่านการอบรมจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3  คน  ด าเนินการขยายผล
ให้ครูทุกคนในโรงเรียนรับทราบในการประชุมประจ าเดือน 
 2.  การด าเนินงานกับเด็กระดับปฐมวัย  สถานศึกษาทั้ง 2 แห่ง  ได้ใช้วิธีสอดแทรกในหน่วยการ
เรียนรู้เดิม และบูรณาการกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม   อาท ิ
        2.1. หน่วยผักปลอดสารพิษ    สอดแทรกสาระที่  1  กิจกรรมที่ 1.8  เด็กเลี้ยงแกะ  ครูเล่า
นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะและโดยใช้ค าถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  จากนั้นกระตุ้นให้เด็กเห็นความส าคัญ
ของการพูดความจริงและโทษของการพูดโกหก  สอดแทรกในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
    2.2. หน่วยวันแม่   สอดแทรกสาระท่ี  1 ความซื่อสัตย์สุจริต  กิจกรรมที่ 1.9  สัญญาต้องเป็น
สัญญา  ครูเล่านิทานเร่ืองเจ้าชายอสูร แล้วสนทนาโต้ตอบถึงเนื้อหาของนิทาน กับการรักษาสัญญาและ
รักษาค าพูดของตนเอง  สอดแทรกในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
    2.3. หน่วยฝนจา๋ สอดแทรกสาระท่ี  1 ความซื่อสตัยส์จุริต  กจิกรรมท่ี 1.10  หนสูัญญา เด็ก
และครูทบทวนข้อตกลงของห้องในการอยู่ร่วมกัน และฝกึพฤติกรรมการรักษาสัญญาและค าพูดโดยการท า
ข้อตกลงร่วมกันในห้องเรียน  สอดแทรกในกิจกรรมเสริมประสบการณ ์
     2.4. หน่วยวิทยาศาสตรน์่ารู้  สอดแทรกสาระท่ี  1 ความซื่อสัตย์สจุริต กจิกรรมท่ี 1.11 
สัญญาเด็กดี  เด็กและครูร่วมสนทนาว่า  เด็กดี  คือเด็กท่ีเป็นอย่างไร แล้วร่วมกันยกตวัอย่างเด็กดีจากนั้น
ท่องค าคล้องจองเด็กเอยเด็กดี  สอดแทรกในกิจกรรมเสริมประสบการณ ์
         2.5. หน่วยผลไม้รสเลิศ   สอดแทรกสาระที่  1 ความซื่อสัตย์สุจริต  กิจกรรมที่ 1.12 ลาเจ้า
อุบาย  ครูอธิบายให้นักเรียนรู้จักลา และดูภาพประกอบ จากนั้นเล่าเร่ือง ลาเจ้าอุบายให้นักเรียนฟังและ
ร่วมสนทนาตอบค าถามเก่ียวกับเร่ืองลาเจ้าอุบาย  สอดแทรกในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
 3. การด าเนินงานกับนักเรียนระดับประถมศึกษา  สถานศึกษาทั้ง 2 แห่ง  ใช้การสอดแทรกใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วยกิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมแนะแนว   ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -
๖  โดย 
 
  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  สอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สอดแทรกในกิจกรรม
ลูกเสือ   
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 1. กิจกรรมที่ 2.4 ดอกไม้ของพวกเรา  เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม    
 2. กิจกรรมที่ 2.5  โรงเรียนของเราน่าอยู่  เพื่อให้นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งของ
สาธารณะ 
โดยการปฏิบัติจริง   

    3. กิจกรรมท่ี 2.1  เรียนรู้การมีจิตสาธารณะผ่านสุภาษิต ค าพังเพย   
   4. กิจกรรมท่ี ๔.๑  หน้าที่ของใครกัน   เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของบทบาทและหน้าที่
ของบุคคลต่างๆ  ในโรงเรียน   
 5. กิจกรรมลูกเสือ  ช่ือว่า  ใบสัญญา  ครูจะแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ  ๑  แผ่น ให้
นักเรียนวาดภาพตามจินตนาการในหัวข้อใบสัญญา “เด็กด”ี  และให้นักเรียนออกมาเล่าให้เพื่อนฟังหน้าช้ัน
เรียนเขียนค าสัญญาของตัวเอง 
 6. กิจกรรมลูกเสือ  ชื่อว่า  ค าคล้องจอง การเอ๋ยการบ้าน  ครูให้หัวข้อนักเรียน  เรื่อง  ค าคล้อง
จองให้นักเรียนฝึกอ่านค าคล้องจอง  เรื่อง  การเอ๋ยการบ้าน  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การท าการบ้านส่ง  ปลูกฝังความซื่อสัตย์ และท าอย่างมีความสุข 

    7. กิจกรรมช่ือว่า  ของขวัญวันเกิด   ครูให้หัวข้อนักเรียน  เร่ือง  ของขวัญวันเกิด  1. ครูถาม
นักเรียน  ใครเกิดวันไหนบ้าง  2. อยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิด  3. ครูเล่าเร่ืองของขวัญวันเกิดให้
นักเรียนฟัง  4. ครูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียน   ถ้านักเรียนได้ของขวัญตุ๊กตากระต่ายจากพ่อแม่
จะท าอย่างไรแล้วจะดูแลของขวัญอย่างไร  และเมื่อท าของขวัญหายไป  นักเรียนควรท าอย่างไร   ค าตอบ
ของนักเรียนอาจจะหลากหลาย  ไม่มีถูกไม่มีผิด  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดตามจินตนาการของ
ตนเองมากที่สุดแล้วครูจึงสรุปแนวคิดด้านการปลูกฝังความไม่คดโกง อยากได้สิ่งใดต้องท าตามเงื่อนไข 
กติกาที่พ่อแม่ตั้ง 
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  สอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สอดแทรกในกิจกรรม
ลูกเสือ                   
 1. กิจกรรมเลือก “โตไปไม่โกง  เร่ืองจริงผ่านตา”  เพื่อแนะน าให้นักเรียนรู้จักกิจกรรมเร่ืองจริง
ผ่านตา บอกเล่าเร่ืองราวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่านรูปภาพและบอกเล่าผ่านการวาดภาพตามจินตนาการ  
ตลอดจนบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
 2. กิจกรรมเลือก  “โตไปไม่โกง  เรื่องนิทานคุณธรรม”  เพื่อแนะน าให้นักเรียนรู้จักกิจกรรมเร่ือง
นิทานคุณธรรม  บอกเล่าเร่ืองราวจากค าสอนที่เกิดขึ้น ผ่านรูปภาพและบอกเล่าผ่านการวาดภาพตาม
จินตนาการ    
 3. กิจกรรมเลือก  “โตไปไม่โกง  เร่ืองท าเพื่อสังคม”  เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของการ
อยู่ร่วมกันในสังคม   การท าประโยชน์แก่ผู้อื่น       
 4.  กิจกรรมท่ี ๖ เร่ืองจริงผ่านตา  เร่ือง  ปลูกจิตส านึกพลเมืองดี  เพื่อปลูกฝังความดี ๕ ประการ  
ให้แก่นักเรียนในการกระท าสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติและน่ายกย่อง   รวมทั้งท าให้สังคมอยู่กันอย่างสงบสุข 
   โดยสรุป  สถานศึกษาทั้งสองแห่ง  มีการด าเนินการน าหลกัสูตร  “โตไปไม่โกง”  สู่ระดับช้ันเรียน
ได้ครบถ้วนทุกช้ัน  โดยใช้การบูรณาการกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทด้านเวลา 
 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   เร่ิมจากเดือน  มีนาคม  2558  จนถึงปัจจุบัน 
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8. งบประมาณด าเนินการ     
  สถานศึกษาจัดกิจกรรมโดยใช้เงินอุดหนุนจากส่วนกลาง ใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 9.1 โรงเรียนบ้านหนองเสีย้ว และโรงเรียนบา้นคูขาดสถิตอุปถัมภ์ รับผดิชอบจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทางของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 
 9.2 กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบในการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
จัดกิจกรรม ตลอดจนรายงานผลการปฏบิัติไปยังจังหวัดขอนแก่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

10. ตัวชี้วัด / ผลลพัธ ์
 10.1 ร้อยละของครูที่มีการบูรณาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา ทัง้สองแห่ง ครูมีส่วน
ร่วมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
 10.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์  สถานศึกษาไมไ่ด้รายงานรายละเอียดที่เกิด
กับผู้เรียนเปน็รายบุคคล แตร่ายงานภาพรวมว่า ผู้เรียนสว่นใหญ่มีพฤติกรรม ผ่านเกณฑ์การประเมินในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แตล่ะสัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มิติที่ 1 - 4 
(เฉพาะส่วนส าคัญ) 
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มิตทิี่  2  การบรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
   

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 1 

1.  ชื่อมาตรการ  :  มาตรการในการประกาศเจตจ านงของ อบจ.ขอนแก่น  เรื่อง  นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส  ลงวันที่  14  กุมภาพันธ์ 2560 
 

2. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เร่ิมจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิศ์รีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ

ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็น
กลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ 
ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเร่ืองที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวน
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว 
เร่ืองในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเร่ืองการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ
มากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง  จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจ ริตของคน
นอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐาน
ในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 คร้ัง 
4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

 



 
๗๖ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
 - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 

คร้ัง 
 - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
 - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ

ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 2 

 



 
๗๗ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

1.  ชื่อมาตรการ  :  มาตรการ การควบคุมการใช้และบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางและเคร่ืองจักรกล 
 

2. หลักการและเหตผุล 
 การใช้และการบ ารุงรักษารถยนต์และเคร่ืองจักรกลของส่วนราชการนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการ
ควบคุมเพื่อความถูกต้องตามระเบียบ รวมถึงการปลูกฝังให้ผู้ใช้งานเกรงกลัวต่อการกระท าความผิด การ
เสริมสร้างความสุจริต ความโปร่งใส และสามรถตรวจสอบได้ โดยคนในองค์กรจะต้องให้ความร่วมมือ
เพื่อให้มาตรการดังกล่าวส าเร็จลุล่วง การขออนุญาตตามสายบังคับบัญชา เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วย
กลั่นกรองความถูกต้อง 
 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อควบคุมการใช้และบ ารุงรักษารถยนต์และเคร่ืองจักรกลของส่วนราชการ 
 2. เพื่อควบคุมความถูกต้องของการซ่อมบ ารงุรักษารถยนต์ส่วนกลางและเคร่ืองจักรกล 
 3. เพื่อเสริมสร้างความซื่อสตัย์สจุริต ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 4. เพื่อการท างานที่เป็นระบบตามสายการบังคบับัญชา 
 

4. เป้าหมาย 
 ผู้ใช้และรับผิดชอบรถยนต์และเคร่ืองจักรกลในองค์กร 
 

5. พื้นที่ด าเนนิการ 
 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 
 

6. วิธีด าเนนิการ 
 มาตรการควบคมุการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
 1. ผู้ใช้หรือผู้รับผิดชอบรถยนต์เขียนใบขออนญุาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
 2. ผู้ใช้หรือผู้รับผิดชอบรถยนต์เขียนบนัทึกการใช้งานพรอ้มบิลน้ ามนั 
 3. เสนอเอกสารตามข้อ 1 และ 2 ตามสายการบงัคับบญัชา 
 4. ในกรณีน้ ามันเช้ือเพลงิเหลือเพียงพอต่อการใช้งานอยูแ่ล้ว ไมจ่ าเป็นต้องเติมเพิ่มก็ไม่ต้องเขียน
บิลน้ ามัน 
 5. หลงัจากเวลา 16:30 น ของทุกวัน เจา้หนา้ที่ตรวจสอบและเช็คการจอดรถยนต์วา่เข้ามาจอด
ในส านักงานหรือยัง โดยกรอกรายละเอียดตามจริงลงในใบบันทึกรายการการจอดรถยนต์ส่วนกลาง 
 มาตรการการควบคมุการซ่อมและบ ารุงรักษา 
 1. ผู้รับผดิชอบเขียนใบแจ้งซอ่มและบ ารุงรักษายานพาหนะและเคร่ืองจักรกลและใบเบิกอะไหล ่
 2. นายช่างผู้รับผดิชอบตรวจสอบอาการช ารุด และตรวจสอบประวัตการซ่อม 
 3. เสนอผู้ควบคุมงบประมาณ 
 4. เสนอวิศวกรผู้ตรวจสอบ และเสนอตามสายบังคบับัญชา 
 5. เมื่อได้รับอนุมัติแล้วสามมารถด าเนนิการซ่อมบ ารุงได ้
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 



 
๗๘ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณทีใ่ช้ในการด าเนินการ 
 ขั้นตอนเอกสารไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 ฝุายเคร่ืองจักรกล ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส านักการช่าง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 1. การใช้รถยนต์ส่วนกลางมคีวามเป็นระเบียบเรยีบร้อย 
 2. การปฏิบตัิงานงา่ยต่อการตรวจสอบ ถูกต้องและเป็นระบบ 
 3. ผู้ใช้รถยนต์และเคร่ืองจักรกลมีความรู้เก่ียวกับการขออนุญาตใช้และซ่อมบ ารงุ 
 4. รถยนตส์่วนกลางจอดตรงเวลาไม่เสีย่งต่อการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 3 

 



 
๗๙ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง ประกอบด้วย 
  1.1 การจัดซื้อน้ ามันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น 
   1.2 การจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
   1.3 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
   1.4 การจ้างเหมาบริการ 
 

2. หลักการและเหตผุล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเร้ือรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ

รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ 
เป็นปัญหาลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการ
ทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเร่ืองการทุจริต
คอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน  ปัจจุบันยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เร่ิมจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perxeptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนน
จะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการับรู้การทุจริต 
 
 
 
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ



 
๘๐ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัด
ทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทหนึ่งที่มีภารกิจใน
การบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้แก่ประชาชน  มีพื้นที่ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบในเขตจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีอ าเภอ
ทั้งหมด 26 อ าเภอส านักการช่าง เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ  เพื่อการก่อสร้าง  และบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่
เช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ การตรวจสอบการก่อสร้าง  งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  การควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ า
เสียรวม การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  งานแผนงานวิศวกรรมเคร่ืองจักรกล  การรวบรวมประวัติ  ติดตาม  ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเคร่ืองจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ  การประสาน
สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนา และงาน
อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  และได้แบ่งการบริหารงานตามโครงสร้างออกเป็น  2  ส่วน และ 
1 ฝุายบริหารงานทั่วไป ดังนี้ 

1. ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ประกอบด้วย 2 ฝุาย ดังนี้ 
1.1 ฝุายผังเมือง  
1.2 ฝุายส ารวจและออกแบบ 

2. ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 ฝุาย ดังนี้ 
2.1 ฝุายเคร่ืองจักรกล 
2.2 ฝุายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
2.3 ฝุายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 

3. ฝุายบริหารงานทั่วไป 
ฝุายบริหารงานทั่วไปก็เปรียบเสมือนแม่บ้านที่คอยดูแลกิจการงานต่างๆภายในส านักการช่าง  

เช่น การดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารจัดการด้านเอกสาร  การจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ในการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  ฝุายบริหารงานยังมีหน้าที่ในการจัดซื้อน้ ามัน
เช้ือเพลิงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนามของฝุายบริหาร  งานบริการทั่วไปตามที่ได้รับการร้องขอ  
และการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ หรือบุคคลอื่น ทั้งบุคคลภายนอกและบุคคลภายในส านักการช่าง  
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในส านักการช่าง 

ดังนั้นในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ นั้น ต้องค านึงถึงความพอเพียง  ความคุ้มค่า และต้องมี
ความโปร่งใสในการจัดหา  แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตนี้จะเป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยในการก ากับดูแล
ให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  และยึดหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance)  เป็นแผนในการท าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบและให้
ความร่วมมือในการท าให้แผนดังกล่าวประสบผลส าเร็จตามท่ีได้ตั้งเปูาหมายไว้ 

 



 
๘๑ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

3.  วัตถปุระสงค ์
1. เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2. เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ เปน็ไปตามหลักธรรมาภบิาล 
3. เพื่อให้การปฏิบตัิงานของบุคคลากรในสงักัดส านักการช่างเป็นไปอยา่งมปีระสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดซึง่เป็นผลจากการปฏิบัตงิานที่มีประสิทธิภาพ 
 

4.  พืน้ทีด่ าเนนิการ 
ส านักการช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
 

6.  วิธีด าเนนิการ 
1. จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณตามท่ีได้ตั้งจา่ยไว้ 
3. จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบยีบ 

     3.1  การจัดซื้อน้ ามันเชื่อเพลงิและหล่อลื่น  วัสดสุ านกังานและวัสดุงานบา้นงานครัว 
ด าเนินการ ดงันี ้
  3.1.1 บันทึกข้อมูลการจัดซือ้จัดจา้งลงใน เว็ปไซด์ ระบบการจัดซื้อจดัจา้งภาครัฐ (Thai 
Government Procurement) หรือ e-GP เพื่อเปน็การเผลแพร่ข้อมูลลงในเว็ปไซด์ให้ประชนทั่วไปทราบ 
  3.1.2 จัดท ารายงานขอซื้อ ขอจ้าง และจัดท าบันทึกข้อตกลง ในระบบบันทึกบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  e – LAAS 
  3.1.3 จัดท าบันทึกเสนอผู้มอี านาจลงนามในการอนุมัติให้ด าเนนิการจดัซื้อจัดจ้างเพือ่
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 
  3.1.4 กรรมการตรวจรับพสัดุที่ได้รับการแตง่ตัง้ตามค าสัง่  ร่วมกันตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนตามบันทึกตกลงซื้อ/ตกลงจ้าง พร้อมลงนามในใบตรวจรับเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจา่ย 
  3.1.5 เจา้หนา้ที่ผู้รับผิดชอบ  น าพสัดุที่ไดจ้ากการจัดซือ้/จัดจา้ง  ลงใบทะเบียนคุมวัสดุ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามรายการที่ได้ท าบนัทึกตกลงไว ้
  3.1.6 จัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงนิให้ผู้รับจา้งตามจ านวนเงนิที่ได้ท าบันทึกตกลงกนัไว้ 
     3.2 การจา้งเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาบริการบคุคลปฏิบตัิงาน  จา้งเหมาบรกิารถ่าย
เอกสาร  ด าเนนิการ ดงันี ้
  3.2.1 จัดท ารายงานขอซื้อ ขอจ้าง และจัดท าบันทึกข้อตกลง ในระบบบันทึกบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  e – LAAS 
  3.2.2 จัดท าบันทึกเสนอผู้มอี านาจลงนามในการอนุมัติให้ด าเนนิการจดัจา้งเพื่อ
ด าเนินการจัดจ้างต่อไป 
  3.2.3 กรรมการตรวจรับงานจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสัง่  ร่วมกันตรวจรับงานจา้ง ให้
ถูกต้อง ครบถ้วนตามบันทึกตกลงจ้าง พร้อมลงนามในใบตรวจรับเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่าย 
   
  3.2.4 จัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงนิให้ผู้รับจา้งตามจ านวนเงนิที่ได้ท าบันทึกตกลงกนัไว้ 

 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 



 
๘๒ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ภายในปีงบประมาณนัน้ๆ โดยเริ่มต้น  วันท่ี  1 ตุลาคม – วันที่  30 กันยายน  ในปีงบประมาณ 
 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 
  8.1 การจัดซื้อน้ ามนัเช่ือเพลงิและหล่อลื่น จ านวน 3,000,000.-บาท 
  8.2 การจัดซื้อวัสดสุ านักงาน  จ านวน  300,000 บาท , 350,000 บาท 350,000 
บาท และ  400,000 บาท 
  8.3 การจัดซื้อวัสดงุานบ้านงานครัวจ านวน  30,000 บาท , 30,000 บาท , 40,000 
บาท และ  40,000 บาท 
  8.4 การจา้งเหมาบริการจ านวน  1,800,000 บาท , 2,000,000 บาท , 
2,000,000 บาท และ  2,200,000 บาท 
 

9.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 
ฝุายบริหารงานทั่วไป  ส านักการช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลรับ 
1. การจัดซื้อจดัจา้งด าเนนิการตามระเบียบพัสดุว่าด้วยการบริหารภาครัฐ 
2. เจ้าหน้าทีพ่ัสดดุ าเนินการด้วยความโปรงใสคุ้มค่ามีคุณภาพประสิทธ์ิภาพ 
3. การจัดซื้อจดัจา้งได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิเกิดประโยชน์ต่อการท างานที่ดีเยี่ยม 
4. ประชาชนได้รับประโยชนส์ูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 4 

 



 
๘๓ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

1.  ชื่อมาตรการ  :   “มาตรการเผยแพร่ระชาสัมพันธ์การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกัน

และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ให้เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าแผ่น
พับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้
เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติ
มิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
 

3.  วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือผลิตแผ่นพับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นให้

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา

การทุจริตคอร์รัปชัน 
 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรมีแผ่นพับการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น 
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 



 
๘๔ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
30,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด/ กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1  มีการจัดท าแผ่นพับการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
10.2  เผยแพร่เกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตในวารสาร “แคนคูณ”  
10.3  ติดประกาศ  ประชาสัมพันธ์แก่สาธารณะทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 5 

 



 
๘๕ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

1.  ชื่อมาตรการ  :   มาตรการ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้ออะไหล่ยานพาหนะและ 
        เครื่องจักรกลและการจ้างซ่อม 
 

2. หลักการและเหตผุล 
 งบประมาณในการซ่อมและบ ารุงรักษายานพาหนะและเคร่ืองจักรกล มีความส าคัญตอ่องค์กรที่
ต้องบริการประชาชนเป็นอยา่งมาก เนื่องจากเคร่ืองจักรกลที่ต้องบริการประชนมีจ านวนไม่เพยีงพอต่อ
ความต้องการ ซึ่งท าให้เคร่ืองจักรกที่มีอยู่ต้องท าหนัก ความช ารุดเสยีหายจึงค่อนขา้งเกิดขึ้นเร็วกว่าก าหนด 
ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้ออะไหล่ยานพาหนะและเคร่ืองจักรกลและการจา้งซอ่ม มาแก้ปัญหา แต่
การใช้จ่ายงบประมาณดังกลา่วก็ควรมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อ
ประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในการซ่อมและจัดซื้ออะไหล่ให้ถูกต้องและโปรง่ใส 
 2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเกี่ยวกับการใช้งบประมาณได้ 
 3. เพื่อเสริมสร้างความซื่อสตัย์สจุริตแก่บุคลากรในองค์กร 
 4. เพื่อรักษาผลประโยชนข์ององค์กรและเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดแก่ประชาชน 
 

4. เป้าหมาย 
 ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการดแูลงบประมาณขององค์กร 
 

5. พื้นที่ด าเนนิการ 
 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 
 

6. วิธีด าเนนิการ 
 6.1 ตรวจสอบรายการช ารุดโดยช่างและวิศวกร 
 6.2 เสนอราคาวสัดุหรือค่าซอ่ม 
 6.3 ขออนุมัติในหลักการ 
 6.4 ขั้นตอนของฝาุยพัสด ุ
 6.5 ทุกขั้นตอนต้องมีการแตง่ตั้งคณะกรรมการปฏิบัตงิาน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณทีใ่ช้ในการด าเนินการ 
 5,200,000.- บาท แยกเปน็ 

- งบประมาณค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 2,700,000.- บาท 
- งบประมาณค่าวสัดยุานพาหนะและขนสง่ 2,500,000.- บาท 
 

9.  ผู้รับผดิชอบ 
 ฝุายเคร่ืองจักรกล ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส านักการช่าง 
 



 
๘๖ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลพัธ ์
 1. การใช้งบประมาณมีความโปร่งใส 
 2. สามารถตรวจสอบได ้
 3. ไม่มีความทจุริตในการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 6 

 



 
๘๗ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

๑.  ชื่อโครงการ/กจิกรรม  :  การออกแบบและควบคุมอาคาร โดยก าหนดขั้นตอนการปฏบิัตกิาร
ด าเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

 

๒  หลักการและเหตุผล 
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ที่ได้รับ
การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง  อาทิเช่น  การจัดการศึกษา (มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน ๑๙ แห่ง)   การจัดการและดูแลสถานีขนส่ง 
(มีสถานีขนส่งผู้โดยสารจ านวน ๔ แห่ง)   การส่งเสริมการกีฬา (ดูแลสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น)  และการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว (ดูแลและพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวหมู่บ้านงจูงอางและหมู่บ้านเต่า)   จากภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอนดังกล่าว  ท าให้มีความจ าเป็นในการพัฒนาอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับ
การบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น การ
พัฒนาอาคารสถานที่ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเอง  ก็เป็นสิ่งส าคัญที่จะให้บริการ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการและส่งเสริมการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีภารกิจในการ
ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ในแต่ละปีงบประมาณจ านวนค่อนข้างมาก  ประกอบกับงานด้านการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นงานที่มีรายละเอียดสูง  ดังนั้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทาง
ราชการ จึงให้ความส าคัญกับการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคาร  ในทุกขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน  ตั้งแต่การส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบที่มีความละเอียดและถูกต้องตามหลกัวิชาการทั้งทางด้าน
สถาปัตยกรรมและหลักวิศวกรรม   การประมาณราคาที่มีความรอบคอบทั้งในการตรวจสอบปริมาณงาน
และราคาวสัดุก่อสร้างและค่าจ้างแรงงาน   การจัดท าราคากลางที่มีการตรวจสอบราคาไม่ให้สูงกว่าราคาใน
ท้องตลาดและเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกโครงการ  ไปจนถึงกระบวนการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ
แปลนและ  ให้งานมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยได้จัดวางกระบวนการปฏิบัติงานและกลไลการตรวจสอบ
คุณภาพของงานอย่างรอบคอบ  ทั้งนี้  เพื่อให้การพัฒนาอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน และจังหวัดขอนแก่นต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้การออกแบบและควบคุมอาคารมีความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 ๓.๒ เพื่อลดช่องว่างไม่ให้เกิดการทุจริต 
  

๔. เป้าหมาย 
  ๔.๑  เพื่อด าเนินงานการออกแบบและควบคุมอาคารได้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
 
 
 
๕.  วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ ขั้นตอนการออกแบบประมาณราคา 



 
๘๘ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

  ๕.๑.๑ รับหนังสือขอความอนุเคราะห์หรือค าสั่งออกแบบประมาณราคา  
                   ๕.๑.๒ ท าการส ารวจพื้นที่และรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานผู้ขอความอนุเคราะห์ 
                   ๕.๑.๓ ท าการออกแบบและประมาณราคา  
  ๕.๑.๔ เสนอแบบแปลนและประมาณราคาเพื่อให้ผู้บริหารลงนามอนุมัติตามล าดับ 
  ๕.๑.๕ ส าเนาแบบแปลนและประมาณราคาที่ได้รับการอนุมัติแล้วจัดส่งคืนต้นเรื่อง 
 ๕.๒ ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง  
  ๕.๒.๑ รับหนังสือขอความอนุเคราะห์การจัดท าราคากลาง  
  ๕.๒.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
  ๕.๒.๓ จัดท าราคากลาง 
   - ตรวจสอบราคากลางจากกรมบัญชีกลาง 
   - สืบราคากลางจากท้องตลาด 
  ๕.๒.๔ ส่งเอกสารราคากลางคืนต้นเรื่อง 
  ๕.๒.๕ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกองพัสดุและทรัพย์สิน 
  ๕.๒.๖ ประกาศผู้รับจ้าง โดยกองพัสดุและทรัพย์สิน 
  ๕.๒.๗ จัดท าค าสั่งผู้ควบคุมงาน โดยกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 ๕.๓ ขั้นตอนการควบคุมงาน 
  ๕.๓.๑ รับหนังสือค าสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน 
  ๕.๓.๒ ท าการออกส ารวจพื้นที่ควบคุมงานก่อสร้าง จัดท าเอกสารควบคุม 
  ๕.๓.๓ จัดท ารายงานการควบคุมงานเพื่อรายงานต่อประธานตรวจการจ้างทุกสัปดาห์และ
สรุปรายงานทุกเดือนจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ 
  ๕.๓.๔ ส่งมอบงาน 
 

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   ภายในปีงบประมาณ   
 

๗.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
                    ฝุายผังเมือง  ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง  ส านักการช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
 

๘. งบประมาณ  
                  -ไม่ม-ี   
 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
     ๙.๑ การด าเนินงานการออกแบบและควบคุมอาคารถูกตอ้งตามระเบียบของทางราชการ 
 ๙.๒ สามารถตรวจสอบได้ทกุข้ันตอน 

 
  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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๘๙ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 

๑.  ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ "การจดัสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและ 
  ทุกคนในสังคมเข้าถึงและใชป้ระโยชนไ์ด้ ในอาคารสาธารณะด้วยแนวคิด 
  การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล" 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ในแต่ละสังคมย่อมประกอบด้วยคนหลากหลายกลุ่ม  ทั้งชายหญิง  เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุ
และคนพิการ  ซึ่งในปัจจุบันทุกภาคส่วนตา่งตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึน้
จริงในสังคม  โดยเฉพาะภาครัฐ มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดัน
การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พร้อมรับประชาคม
อาเซียน  เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖  แม้ว่าปัจจุบันมีการเปิดประชาคมอาเซียนแล้ว  แต่ยังไม่มี
การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการในอาคารสาธารณะได้ครอบคลุมและทั่วถึงเท่าที่ควร  หรือมี
แต่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้จริง  แม้ว่าจะมีการออกกฎกระทรวง  ก าหนดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา  พ.ศ.๒๕๔๘  และกฎกระทรวงก าหนด
ลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และ
บริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.๒๕๕๖  ทั้งนี้ปัญหาประการหนึ่งอาจ
เกิดจากความไม่เข้าใจและขาดประสบการณ์ในการออกแบบอาคารให้เหมาะสมต่อคนทุกกลุ่มและทุกวัย  
และขาดความตระหนักถึงความส าคัญในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและทุกคนในสังคม  
ส่งผลให้คนเหล่านี้ประสบปัญหาในการเข้าถึงและใช้บริการอาคารสาธารณะต่างๆ  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา ๑๗ ข้อ (๑๓) การ
จัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า  และ ข้อ (๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส   จึงถือเป็นหน้าที่โดยตรงในการแก้ไขปัญหาความไม่เท่า
เทียมกันเหล่านี้ 
 ส านักการช่าง ร่วมกับ กองกิจการขนส่ง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดท า 
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ในอาคารสาธารณะ ด้วยแนวคิดออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล”  โดยจะ
ด าเนินการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับคนพิการ ด้วยแนวคิดการออกแบบ
สถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวลให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องและเยาวชน ด้วยรูปแบบของการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติงานจริง (Learning by Doing)  ในการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและทุกคนใน
สังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  ในสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อเป็นต้นแบบ
การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการในสถานีขนส่งผู้โดยสารและอาคารสาธารณะในจังหวัด
ขอนแก่น  อกีท้ังเป็นการประชาสัมพันธ์แนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวลให้เป็นที่รู้จักและ
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ต่อไป 
 
 
๓. วัตถุประสงค์โครงการ 



 
๙๐ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

๓.๑ เป็นการสนับสนุนและปฏิบัติตามกฎกระทรวง ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกใน
อาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา  พ.ศ.๒๕๔๘  และกฎกระทรวงก าหนดลักษณะหรือการ
จัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง 
เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.๒๕๕๖ 

๓.๒ เพื่อฝึกอบรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและเยาวชน ด้วยการ
ปฏิบัติงานจริง ในการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ในอาคารสาธารณะ 

๓.๓ เพื่อประชาสัมพันธ์แนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบสถาปตัยกรรมเพื่อคนทัง้มวล 
๓.๔ เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนพิการและทุกคนในสงัคมใหส้ามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้

อย่างสะดวกและปลอดภัย 
 

๔. เป้าหมาย 
  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและทุกคนในสังคม
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในอาคารสาธารณะ ด้วยแนวคิดออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล  แก่
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เยาวชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จ านวน ๗๐ คน    
 

๕. วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ เตรียมความพร้อมในการจัดท าโครงการ  ด้วยการประสานความร่วมมือในการเตรียม
เนื้อหาการอบรมสัมมนา วิทยากรและความร่วมมือด้านอื่นๆ   จากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   และวิทยาลัยเทคนิค
ขอนแก่น  
 ๕.๒ ประสานกองกิจการขนส่ง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ในการส ารวจและ
เตรียมความพร้อมสถานีขนส่งผูโ้ดยสารในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษา 
 ๕.๓ ประสานสมาคมคนพิการจังหวัดขอนแก่น  ในการร่วมให้ข้อมูลและเสนอแนะการจัด
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
 ๕.๔ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและทุกคนใน
สังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในอาคารสาธารณะ ด้วยแนวคิดออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล เป็น
เวลา ๔ วัน  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  และสถานีขนส่งผู้โดยสารสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
 ๕.๕สรุปผลการด าเนินงานโครงการ  ทบทวนข้อดีและข้อบกพร่อง  เพื่อน าไปปรับปรุงการ
จัดท าโครงการท่ีเกี่ยวข้อง ต่อไป 
 

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   ๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )  
 
 
 
๗.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  



 
๙๑ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

                    ฝุายผังเมือง  ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง  ส านักการช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
 

๘. งบประมาณ  
                  จ านวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี ( รวม ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  เป็นเงิน 
๘๐๐,๐๐๐ บาท )   
 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
 ๙.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ก าหนดสิ่งอ านวย
ความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา  พ.ศ.๒๕๔๘  และกฎกระทรวงก าหนด
ลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และ
บริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.๒๕๕๖ 
 ๙.๒ บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจ และ   
มีประสบการณ์    ในการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ในอาคารสาธารณะ 
 ๙.๓ ประชาชนทั่วไปในสังคมได้รับทราบแนวความคิดเกีย่วกับการออกแบบสถาปัตยกรรม
เพื่อคนท้ังมวล 
 ๙.๔ คนพิการและทุกคนในสงัคมให้สามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้อยา่งสะดวกและปลอดภัย 
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๙๒ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ล าดับที ่ 8 
 

1. ชื่อโครงการ  :   โครงการส ารวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมงาน และจัดท าราคากลางงาน
ก่อสร้าง งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ         
 โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการบางส่วนมี
ปัญหาและข้อบกพร่องที่จะต้องวางแผนการด าเนินงานเพื่อปูองกันปัญหาที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ท าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและผู้เกี่ยวข้อง ปัญหาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
เช่น ส ารวจออกแบบผิดพลาดได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน โครงการมีลักษณะแบ่งซื้อแบ่งจ้างประมาณราคาไม่
ตรงกับข้อเท็จจริง ค านวณราคากลางงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ทางราชการก าหนดและ
ควบคุมงานจ้างเหมาไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ฯลฯ 
 ส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้เล็งเห็นปัญหาซึ่งอาจจะเกิดความเสียหาย
ต่อทางราชการ ในการปฏิบัติงานด้านการส ารวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมงาน และจัดท าราคา
กลางงานก่อสร้าง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพื่อให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้เกิด
การทุจริตเกิดยากขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 
3. วัตถปุระสงค ์
  3.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปญัหาอนัจะก่อให้เกิดการทุจริตจากการ
ปฏิบัตงิาน 
  3.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขจัด
ปัญหาการปฏิบัติงานทีไ่ม่ถูกต้อง 
  3.3 เพื่อพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตัิงานแกบุ่คลากร 
  3.4 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรผูป้ฏิบัตงิานให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง      
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต    
  บุคลากรปฏิบัติงานทางด้านช่างเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมงาน 
และค านวณราคากลางงานก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อขจัดปัญหาที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
5. พืน้ที่ด าเนนิการ 
  เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
6. วิธีด าเนินการ 



 
๙๓ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

  6.1 จัดประชุมช้ีแจง แนวทางการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจน
แนวทางแก้ไข 
  6.2 รวบรวมเอกสารตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดท าเป็นข้อมูลส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
  6.3 ก าหนดวิธีการใช้เคร่ืองมือปฏิบัติการด้านงานส ารวจให้เป็นมาตรฐานสากล 
  6.4 ประสานส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  -ไม่ม-ี 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักการช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์      
  10.1  ผู้ปฏบิัติงานทางดา้นช่าง สามารถน าองค์ความรู้ตา่ง ๆ เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ใน
การท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2  ปญัหาการร้องเรียน / ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการด าเนนิงานลดลง หรือไม่มีเลย 
  10.3  ไม่มีโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 



 
๙๔ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ล าดับที ่ 9 
1. ชื่อมาตรการ  :  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบคุลากร 
 

2. หลกัการและเหตผุล 
  การสรรหาและการคัดเลือกเป็นกระบวนการหลักส าคัญที่ เป็นจุดเร่ิมต้นของการ
บริหารงานบุคคล การที่หน่วยงานจะกระท าภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพนั้น  
หน่วยงานจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน  ดังนั้น การสรรหาและคัดเลือก  
จึงมีความจ าเป็นในการบริหารงานบุคคล  เพราะถ้าองค์กรมีบุคลากรท่ีดี  มีความสามารถ  ปัจจัยด้านอื่นๆ 
ก็จะดีตามมา 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จึงได้มีการประกาศมาตรการเป็นการภายในโดย
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการใช้มาตรการสร้างความโปร่งใสและปูองกันการทุจริต
ในการสรรหาและคัดเลือก  เพื่อให้กระบวนการสรรหาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ด าเนินการอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ตามข้อสั่งการ  กฎ  ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง  โดยก าหนดให้มีรูปแบบ
การด าเนินการท่ีชัดเจน โปร่งใส  ยุติธรรมในการด าเนินการ  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อสร้างความโปร่งใสและปูองกันการทุจริตในกระบวนการด้านการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 
  3.2 เพื่อให้การด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อระเบียบ 
กฎหมาย 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็น
ธรรมและได้ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานราชการได้อย่างแท้จริง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคักเลือกข้าราชการ พนักงานและ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
  6.2 มีการจัดท าแผนอัตราก าลังเพื่อวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อ
วิเคราะห์การด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ตรงกับความต้องการและภารกิจงาน 
  6.3 มีการประกาศเผยแพร่  และมีการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ  
  6.4 มีการตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบใน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างชัดเจน 
 



 
๙๕ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

  6.5 ในการด าเนินการสรรหา มีการจัดท าประกาศโดยเผยแพร่ผ่านขั้นตอนและระยะเวลา
การคัดเลือกบุคคลอย่างชัดเจน 
  6.6 มีการประกาศผลการสรรหา  โดยจัดท าเป็นประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์และ
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  -ไม่ม-ี 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

10. ผลลัพธ์ 
  การด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เกิด
มาตรการเกี่ยวกับความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  ปราศจากการทุจริต  และปฏิบัติตามหนังสือ ข้อสังการ 
ระเบียบ ข้อกฎหมายในงานบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๙๖ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 10 

 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :   โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดีเด่นด้านการศึกษา ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษาดีเด่น ผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดท าโครงการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษาดีเด่น ผู้อ านวยการสถานศึกษา
ดีเด่น ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญก าลังใจผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าที่และมีผลงานดีเด่น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือกระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตื่นตัวในการปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ  
 3.2 เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.3 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ ตลอดจนเห็นความส าคัญของการส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา    

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่ปฏิบัติหน้าที่และมีผลงานดีเด่น ผ่าน
การคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดีเด่น 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จ านวน ๑๙ แห่ง  

 

6. วิธีด าเนินการ 
พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา ผู้อ านวยการ

สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามหลักเกณฑ์ที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด แล้วเสนอชื่อพร้อมน าส่งผลงานให้จังหวัดขอนแก่น เพ่ือพิจารณาคัด เลือก
ในระดับจังหวัด ส าหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดจะได้รับการเสนอชื่อพร้อมน าส่งผลงานให้กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นต่อไป  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      ตลอดปีงบประมาณ                                                                                        . 

 



 
๙๗ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ            . 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            . 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา    

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดีเด่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๙๘ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มิติที่ 1 - 4 
(เฉพาะส่วนส าคัญ) 

 
มิตทิี่  3  การส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
   

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 1 

 

1.  ชื่อโครงการ  :   โครงการส่งเสริมพัฒนาผลติภณัฑด์้านการท่องเที่ยวและบริการโดยชุมชน  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเทียว โดยส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ นอกจากนั้นยังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มอาชีพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มี
ความรู้ สรา้งแรงจูงใจส าหรับปฏิบัติงานร่วมกัน และน าทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดดเด่น
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาสินค้าด้านการท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสม สามารถด าเนินการได้ตาม
กฎหมายดังต่อไปนี้ 
 1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (14) การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว (18) การส่งเสริมการศึกษา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 2. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 13 
สิงหาคม 2546 เร่ือง ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ข้อ 2 (4) การส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการท่องเทียวและพัฒนา
ความรู้ความสามารถ รวมถึงการฝึกปฏิบัติด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบต่างๆ ซึ่งผลปรากฏว่า 
ได้รับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวและบริการโดยชุมชน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของกลุ่มประชาชน นักเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวเกิดประโยชน์
ด้านการส่งเสริมอาชีพโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีหลากหลายชนิด สามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมรายได้
หลักของชุมชนที่มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้สมาชิกของชุทชนได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้ฝึกประสบการณ์ทักษะ ความรู้จากกิจกรรมการฝึกอบรมสามารถพัฒนาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อส่งเสริมทักษะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวและบริการโดยชุมชน 
 3.2 เพื่อสร้างความสามัคคีในการผลิตสินค้าด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเช่ือมโยงเส้นทาง
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น 



 
๙๙ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 3.3 เพื่อค้นหาวัตถุดิบทางธรรมชาติ และจุดเด่นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับบริการ 
 3.4 เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนส าหรับรองรับนักท่องเที่ยว 
 

4. เป้าหมาย 
 พัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความรู้ สร้างแรงจูงใจส าหรับ
ปฏิบัติงานร่วมกัน และน าวัตถุดิบในท้องถิ่นทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายโดดเด่นด้วยภูมิ
ปัญญาพัฒนาสินค้าด้านการท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสม 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ก าหนดกลุ่มอบรม ได้แก่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้ารับความรู้ด้านการส่งเสริม 
พัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวและบริการโดยชุมชนจังหวัดขอนแก่น 
 5.2 จัดวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถให้ความรู้ด้านการส่งเสริม พัฒนากลุ่มอาชัพและ
บริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 5.3 ออกแบบน าเสนอผลิตภัณฑก์ลุม่อาชีพ การบริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ แหล่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดขอนแก่น 
 5.4 จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดหาองค์ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ 
การบริการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน รูปแบการส่งเสริมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
 5.5 เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกี่พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการท่องเที่ยวชุมชน 
 5.6 สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ช่วงเดือนกันยายน  ของทุกปีงบประมาณ 
 

7. สถานที่ด าเนินงาน 
       ส่วนการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลต่างๆ จังหวัดขอนแก่น  
       ส่วนศึกษาดูงาน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในจังหวัดขอนแก่น 
 

8. งบประมาณ 
       งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว จ านวน 500000 บาท (ห้าแสนบาท) 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ฝุายการท่องเที่ยวและกีฬา 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       10.0 ผู้ศึกษาได้รับทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว 
       10.2 สร้างความสามัคคีในการผลิตสินค้าด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
       10.3 วัตถุดิบทางธรรมชาติ และจุดเด่นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว 



 
๑๐๐ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

       10.4 ประชาชนได้รับโอกาสส าหรับการประกอบอาชีพที่สามารถส่งเสริมรายได้และลด
รายจ่ายในครัวเรือน 
       10.5 สามารถด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐๑ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 2 

 

1.  ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  :  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอนุรักษ์ ด้านวัฒนธรรม     
     ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

2. หลกัการและเหตผุล  
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้ าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (14) การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 13 
สิงหาคม 2546 เร่ือง ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่ วน
จังหวัด ข้อ 2 (4) การส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม การท่องเทียว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ได้เล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว จึงได้มีนโยบาย
ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบทเข้าใจถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของตนเองโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีความสามารถ
บริหารจัดการได้อย่างมีมาตรฐานรองรับ และเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้เห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวด้านอนุรักษ์ ด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ
โฮมสเตย์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานน าไปพัฒนาศักยภาพ
และภูมิปัญญาในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน ได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมส าหรับการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ 
 3.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาโฮมสเตย์ให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ด้านอนุรักษ์ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว 
 3.3 เพื่อน าความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้ประชาชนในท้องถิ่น ชุมชน ได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
แบบโฮมสเตย์ตามกรอบดัชนีช้ีวัดมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
 3.4 พื่อน าเสนอจุดเด่นส าหรับพัฒนากิจกรรมในรูปแบบโฮมสเตย์ ผสานไปกับเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

3.5 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 
 
 
 



 
๑๐๒ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

4. เป้าหมาย 
 น าคณะผู้เข้ารับการอบรม เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านอนุรักษ์ ด้านวัฒนธรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์นอกสถานที่ ภายในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีการจัดบ้านพักโฮมสเตย์ ที่เน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมส าหรับพัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปจากวิทยากร 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ด าเนินการจัดอบรมโดยจัดวิทยากรผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและ
ผู้เช่ียวชาญด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมส าหรับพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ
โฮมสตย์ตามตารางอบรม 
 5.2 แบ่งกลุ่มสัมมนา ออกแบบ น าเสนอ ด้านอนุรักษ์ ด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการ
พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ 
 5.3 จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ประกอบการพัฒนารูปแบบการบริการด้านท่องเที่ยว
โดยชุมชน รูปแบบการส่งเสริมการบริการด้านการอนุรักษ์ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
 5.4 เข้าศึกษาดูงานการด าเนินการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ด้านการอนุรักษ์ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมส าหรับพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ 
 

6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ช่วงระหว่าง เดือน เมษายน – พฤษภาคม  ของปีงบประมาณ 
 

7. สถานที่ด าเนินการ 
 ส่วนการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 
 7.1 ณ ศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวนแสงตะวัน โฮมส
เตย์ ต าบลบางพรหม อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 7.2 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
อ าเภอบ้านเหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 

8. งบประมาณ 
  งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน้า 130 หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ข้อ 2 ประเภท ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ด้านอนุรักษ์ ด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ฝุายการท่องเที่ยวและกีฬา 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.0 ผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน ได้รับความรู้ด้านการอนุรักษ์ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ส าหรับพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ 
 10.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว 



 
๑๐๓ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 10.3 สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่น ชุมชน ได้ร่วมกันพัฒนาดึงดูดนักท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในเขตพื้นที่ให้ได้ตามกรอบดัชนีช้ีวัดมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
 10.4 องค์ประกอบกิจกรรมในรูปแบบโฮมสเตย์ สามารถผสานไปเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
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