
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-โครงการฝึกอบรมจริยธรรมพนักงานส่วน
ต าบล 
- มาตรการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 
- มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
- โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์
พ้ืนที่สีเขียว 
- โครงการการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แก่เด็กและเยาวชน 
-โครงการฝึกอบรมจริยธรรมเด็กในวัยเรียน 
 
 

            ส ำนักปลัด  
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักปลัด 
และกอง

สำธำรณสุข 
 
 
 

กองกำรศึกษำฯ 



  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ผู้รับผิดชอบ 

๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
- กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลจอหอ 
๒.๒  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

 - กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 - โครงการส ารวจความพึงพอใจในการเข้า
รับบริการของประชาชน  
 ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
- โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ  อนุญาต  
สั่งการ  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๒.๔การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจการ  การประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 

            ส ำนักปลัด 
 
 
 
 

ส ำนักปลัด 
และกองคลัง 

 
       
 
 
 
 

ส ำนักปลัด 
 
 
 
 

ส ำนักปลัด 
 



       โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ผู้รับผิดชอบ 

-โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ 
- กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ 
-กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติ
ตามปรัชญา 
๒.๕ มาตรการจัดการ ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
- มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 
- มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
-มาตรการ “ด าเนินการเก่ียวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจอหอว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ 
 -มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 

             
 
 
 
 

ส ำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักปลัด 
และกองคลัง 



โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ และการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง 
- มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจอหอ 
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น  การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
- มาตรการการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 
- มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการ
เรื่องร้องเรียน(กองสาธารณสุขฯ) 
- มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้าน
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล 
 

              
 
 
 
 
 
 

ส ำนักปลัด  
และกอง

สำธำรณสุขฯ  
 
 
 
 
 

ส ำนักปลัด  
และกองคลัง      



โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
- มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 
- โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
- กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางท่ีสามารถด าเนินการ
ได้ 
-มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
ตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ  แต่งตั้ง  การโอน  
ย้าย  
 

             
 
 
 
 
 

งำนตรวจสอบ
ภำยใน 

 
 
 
 

ส ำนักปลัด 
และกองคลัง 



โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

- กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 
- กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนประชาชน 
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 
- กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
- กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร 
๔.๔ เสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  (Community)  และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
- มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 
- มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริต 

                
 
 
 

ส ำนักปลัด  
 
 
 
 
 

ส ำนักปลัด  
 
 
 
    

 
 

 


