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คํานํา 

  การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลาชานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาในการ

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  ซ่ึงปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยางตอเนื่อง ทําให

เกิดความเสียหายในวงกวาง  โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม และการเมืองการปกครองและการ

บริหารราชการแผนดินเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานในภาครัฐ ซ่ึงเปนหนวยงาน

หลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับตางชาติไดอยางเทาเทียมท่ีตองประสาน

ความรวมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาคน

ควบคูกันไปพรอมๆกัน  โดยการปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอ่ืนๆท่ีถูกตอง รวมท้ัง

เขาใจวิถีชีวิตท่ีมีความหมายและคุณคาประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมีคําสั่งท่ี 69/2557 เรื่อง

มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนด

มาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและ

สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวังเพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตได   

 เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตําบลปากชอง จึงไดจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจําปงบประมาณ ๒๕61 ข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ใหเกิดผลในทางปฏิบัติและเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุ

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศนท่ีกําหนดไว และถือเปนการปฏิบัติ ตามคําสั่งท่ี 69/2557 เรื่องมาตรการ

ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ซ่ึงเปนนโยบายระดับชาติอีกทางหนึ่งดวย 
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แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

 
--------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

  องคการบริหารสวนตําบลปากชอง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการ 

ปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะดานตาง ๆ ซ่ึง

ดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหแกคนในทองถ่ิน เปนองคกรท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนและมีความเขาใจ

ใน สภาพปญหาและรับรูถึงสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในทองถ่ินไดดีกวาหนวยงานราชการสวนกลางในการ

ปฏิบัติงาน และการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติซ่ึงอาจ

มีสาเหตุมาจาก การปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบหรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีเพ่ือแสวงหา

ผลประโยชนท่ี มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายรวมท้ังปญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเปนปญหาของสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนมา

เปนเวลานานและ นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนท้ังในเชิงขนาดและความสลับซับซอนของปญหาทุจริตซ่ึงทางคณะ

รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปองกันและแกไข

ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการ

ปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐโดย ใหทุกสวนราชการและ

หนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือ แนวทางการแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการสรางธรร

มาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมี สวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวังเพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิให

เกิดการทุจริตไดประกอบกับนโยบายของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล

และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  

  กระทรวงมหาดไทย ไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับ 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเม่ือวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ และคณะรัฐมนตรีไดมี

มติ เม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ๒๕๕๘ ใหหนวยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปและ

เปนการ สอดคลองกับการกําหนดใหมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน Integrity 

and Transparency Assessment (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เม่ือวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยทางสํานักงาน 

ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม การดําเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความ 

โปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสํานักงาน ป.ป.ช. เขาดวยกันและสรางเครื่องมือประเมินท่ีผนวกหลักการประเมินเชิง

ภาพลักษณ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Base) โดยมีเปาหมายคือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เปาหมายท้ัง ๗,๕๗๑ แหง โดยมุงหวังใหเกิดการบริหารงานท่ีโปรงใสและเปนธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ 

นําผลท่ีไดจากการประเมินเพ่ือใชในการกําหนดนโยบายการสงเสริม  ธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริตพัฒนา

คุณธรรมและ ความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีภาพลักษณท่ีดี 
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ข้ึนในอนาคตและเปนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัต ิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ.๒๕๔๒เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติในการปองกันและแกไข ปญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลปากชอง จึงนําแผนปฏิบัติการ ปองกัน

และปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาเพ่ือใชเปนมาตรการแนวทางปองกันและแกไข ปญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลปากชองและเพ่ือใหทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบล

ปากชอง ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังนี้ไดมุงเนนใหการดําเนินการ

ปองกันและ ปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลปากชองเปนไปอยางตอเนื่องสรางระบบราชการท่ีมี

ความโปรงใสจัดระบบ การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา เปดเผย

ขอมูลขาวสาร ปรับปรุง ระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชน ใหมีสวน

รวมในการรณรงคและปลูก จิตสํานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของ

เจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงเปนเรื่องท่ี สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546  

  องคการบริหารสวนตําบลปากชอง ไดเล็งเห็นความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรัปชั่น 

ปญหาผลประโยชนทับซอนและการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติ

การ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้ึน เพ่ือเปนแผนปฏิบัติ

การใน การดําเนินการเรื่องโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Integrity and Transparency 

Assessmint-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อันจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกรใหสามารถทํางานดวย

ความโปรงใสตาม หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีสวนรวมสามารถใชทรัพยากรอยางคุมคาและ

รับผิดชอบตลอดจนสามารถ ตรวจสอบได  

วิสัยทัศน 

 “ยึดหลักธรรมาภิบาล มุงม่ันพัฒนา ประชาชนมีสวนรวม ชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน” 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2561  

 2. เพ่ือเสริมสรางใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการและเจาหนาท่ีทุกระดับในองคการบริหารสวนตําบล

ปากชองมีจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ประพฤติตนและปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 

ซ่ือสัตยสุจริต ถูกตองตามหลักกฎหมาย มีจิตสํานึกในการใหบริการตอหนวยงานและประชาชนผูรับบริการ  

 3. เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง  

 4. เพ่ือใหภาครัฐและภาคประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังพฤติกรรมในการทุจริตประพฤติมิ

ชอบอยางจริงจัง  

 5. เพ่ือเชื่อมโยงกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนการดําเนินงานและแผนพัฒนาสามปขององคการ

บริหารสวนตําบลกับแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
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 6. เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตสํานึกท่ี

ดี ในการใหบริการ ปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต เปนธรรม และเสมอภาค ทําใหการบริหารราชการเกิด

ความ โปรงใส ตลอดจนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 7. เพ่ือใชแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต เปนกรอบการดําเนินงานในดานการสงเสริมและ 

สนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริตและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

 8. เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร โครงการ แผนงาน กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ตัวชี้วัดและ 

มาตรการ  

 9. เพ่ือสรางจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนกับขาราชการ  

 10. เพ่ือสรางเครือขายภาคประชาชนใหเกิดข้ึนภายในองคการบริหารสวนตําบลปากชองโดยการใหความรู 

ความเขาใจในชองทางการรองเรียน /กลาวโทษ/รองทุกข/รองเรียน การมีทัศนคติท่ีดีตอการเปนผูสอดสองดูแลการ 

เฝาระวังและการเขามีสวนรวมในการแจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 11. เพ่ือดําเนินการทางวินัยตอพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง คณะผูบริหาร ส.อบต.กรณีเกิดการทุจริต 

และประพฤติมิชอบรวมถึงการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีเรื่องรองเรียน  

กรอบแนวคิดในการดําเนินการ  

 1. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 2. ความเสี่ยงตางๆท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในการ

ปฏิบัติราชการ  

 3. ขอมูลท่ีไดรับจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

 4. วิเคราะหความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ/ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของโครงการ  

เหตุผลการจัดทําแผนปองกันการทุจริต  

 1. เพ่ือสรางหลักประกันองคกรดานเจตนารมณของแนวทางปฏิบัติ  

 2. ยกระดับความนาเชื่อถือตอหนวยงานราชการและประชาชน  

 3. ยกระดับการทํางานของทองถ่ินใหมีข้ันตอนภายใตกระบวนการโปรงใสและมีสวนรวมกับประชาชน 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

มิติท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 หมายเหตุ 

 งบประมาณ (บาท) 

1. สรางสังคมท่ีไมทน
ตอการทุจริต 

1.๑  การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกบุคลากรท้ัง
ขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมืองฝายสภา
ทองถ่ิน  และฝายประจําของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.1.1 โครงการฝกอบรม 

คุณธรรม จริยธรรม พนักงาน
และสมาชิกสภาอบต. 

30,000 
 
 

 

1.1.2 โครงการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

30,000 
 

 

1.1.3  โครงการเพ่ิมพูนความรู
ดานกฎหมายท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน 

50,000  

1.1.4 มาตรการ “สงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล 

จริยธรรมขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน 

0  

1.1.5 มาตรการ “เสริมสราง
องคความรูดานการตอตานการ
ทุจริต” 

0  

1.1.6 มาตรการ “จัดทําคูมือ
การปองกันผลประโยชนทับ
ซอน” 

5,000  

1.2 การสรางจิตสํ านึ กและ
ความตระหนักแกประชาชนทุก
ภาคสวนในทองถ่ิน 
 

1.2.1 โครงการอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
“ปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษ
ดินและน้ํา” 

20,000  

1.2.2 โครงการอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

“ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรต ิ ” 

20,000  

1.2.3 โครงการสงเสริมการ
ทองเท่ียวตําบลปากชอง 

กิจกรรม “จัดขบวนรถผัก 

ผลไมและของดีตําบลปากชอง
เพ่ือประชาสัมพันธและการ
ทองเท่ียว” 

40,000  

1.3  การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกเด็กและ 
เยาวชน 

1.3.1 โครงการศูนยชวยเหลือ
สังคมตําบลปากชอง OSCC 

“คุณแมวัยใส” 

30,000  

1.3.2 โครงการ”เยาวชนตําบล
ปากชอง ตานภัยยาเสพติด” 

30,000  
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 หมายเหตุ 

งบประมาณ (บาท) 
2. การบริหารราชการ
เพ่ือปองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร 

2.1.1. ประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล 

0  

2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 มาตรการการสราง 

ความโปรงใสในการ
บริหารงาน บุคคล 

0  

2.2.2 มาตรการออกคําสั่ง 

มอบหมายของนายกองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน ปลัด 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และหัวหนาสวนราชการ 

0  

2.2.3 กิจกรรม “สราง ความ
โปรงใสในการพิจารณา เลื่อน
ข้ันเงินเดือน 

0  

2.2.4  กิจกรรม “ควบคุม 

การเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัต ิงบประมาณ
รายจายประจําป 

0  

2.2.5 กิจกรรม “การ พัฒนา
แผนและกระบวนการ จัดหา
พัสดุ 

0  

2.2.6 กิจกรรม “สราง ความ
โปรงใสในการใชจายเงิน 

งบประมาณ 

0  

2.2.7 กิจกรรมเผยแพร 
ขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ 

– จัดจาง 

0  

2.2.8 โครงการจางสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

20,000  

2.2.9 มาตรการ “ยกระดับ 

คุณภาพการบริการ
ประชาชน” 

0  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 หมายเหตุ 

งบประมาณ (บาท) 
2. การบริหารราชการ
เพ่ือปองกันการทุจริต 

2.3 มาตรการการใช 
ดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ี
ใหเปนไปตามหลักการบริหาร 
กิจการบานเมืองท่ีดี 

2.3.1 กิจกรรมการลด 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
0  

2.3.2 มาตรการการมอบ 

อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 

เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัต ิ

ราชการ 

0  

2.3.3 มาตรการมอบ อํานาจ
ของนายกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

0  

2.3.4 มาตรการการออก
คําสั่งมอบหมายของนายก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และหัวหนาสวน
ราชการ 

0  

2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการดําเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติ 
ตนใหเปนท่ีประจักษ 

2.4.1 กิจกรรมมอบรางวัล
ใหแกผูท่ีประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดี 

0  

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได
ทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 

2.5.1 มาตรการ “จัดทํา 

ขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
0  

2.5.2 กิจกรรม “การจัดทํา 

ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ของ องคการบริหารสวน
ตําบลปากชอง 

0  

2.5.3 กิจกรรม ใหความ 

รวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ี
ได ดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือ การตรวจสอบ 

ควบคุม ดูแล การ ปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหาร
สวนตําบล    ปากชอง 

0  

2.5.4 มาตรการ “ใหความ 

รวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบ ท้ังภาครัฐและ
องคกรอิสระ” 

0  

2.5.5 มาตรการ “แตงตั้ง 

ผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง 

รองเรียน” 

0  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 หมายเหตุ 

 งบประมาณ (บาท) 

2. การบริหารราชการ
เพ่ือปองกันการทุจริต 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได
ทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 

2.5.6 มาตรการ “ดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่อง รองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอก หรือ
ประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ี 

ขององคการบริหารสวนตําบล
ปากชอง วาทุจริตและปฏิบัติ 
ราชการตามอํานาจหนาท่ีโดย
มิชอบ” 

0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-8- 

มิติท่ี 3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
3. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน 
 

3.1 จัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางท่ี
เปนการอํานวยความสะดวก
แกประประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินได 
ทุกข้ันตอน 

3.1.1 มาตรการ “ปรับปรุงศูนย
ขอมูลขาวสาร ขององคการ
บริหารสวนตําบลปากชองใหมี 

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

0  

3.1.2 กิจกรรม “การ เผยแพร
ขอมูลขาวสารดาน การเงิน การ
คลัง พัสดุ และ ทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบลปาก
ชอง และการ รับเรื่องรองเรียน
เก่ียวกับ การเงินการคลัง” 

0  

3 .1 .3  ม าต รก าร  “จั ด ให มี 

ชองทางท่ีประชาชนเขาถึง ขอมูล
ขาวสารขององคการบริหารสวน
ตําบลปากชอง” 

0  

3.2 การรับฟงความคิดเห็น 

การรับและตอบสนองเรื่อง 
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 
 

3.2.1 การดําเนินงานศูนย รับ
เรื่องราวรองทุกของคการบริหาร
สวนตําบลปากชอง 

0  

3.2.2 มาตรการแกไขเหตุ
เดือดรอนรําคาญ ดานการ 
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

0  

3.2.3 กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง ใหผู
รองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

0  

3.3 การสงเสริมใหประชาชน 
มีสวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.3.1 มาตรการแตงตั้ง 

คณะกรรมการสนับสนนุการ 

จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลปากชอง 

0  

3.3.2 มาตรการแตงตั้ง ตัวแทน
ประชาคมเขารวมเปน 

คณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

30,000  

3.3.3 มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของ
องคการบริหารสวนตําบลปาก
ชอง 

0  
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มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 หมายเหตุ 

งบประมาณ (บาท) 
4. การเสริมสรางและ
ปรับปรงุกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน 
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด 

4.1.1 โครงการจัดทํารายงาน

การควบคุมภายใน 

0  

4.1.2 กิจกรรมติดตาม 

ประเมินผลการควบคุมภายใน 
0  

4.1.3 มาตรการติดตาม 

ประเมินผลระบบควบคุม 

ภายใน 

0  

4.2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามชองทางท่ี
สามารถ 
ดําเนินการได 

4.2.๑ มาตรการสงเสริมให 
ประชาชนมีสวนรวม 

ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ 

บริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ 

บรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

0  

4.2.2 กิจกรรมการ รายงาน
ผลการใชจายเงินให ประชาชน
ไดรับทราบ 

0  

4.2.3 กิจกรรมการจัดหา 

คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง 

จากตัวแทนชุมชน 

0  

4.3 การสงเสริมบทบาทการ 
ตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 
 
 

4.3.1 โครงการอบรมให 
ความรูดานระเบียบ กฎหมาย 

ทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิก 

สภาทองถ่ิน 

50,000  

4 .3 .2  กิ จ ก ร รม ส ง เส ริ ม 

ส ม า ชิ ก ส ภ าท อ ง ถ่ิ น ให มี 

บทบาทในการตรวจสอบการ 

ปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

0  

4.3.3 กิจกรรมการมีสวน รวม
ในการปฏิบัติงานของ สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล
ปากชอง 

0  

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวม
ของชุมชน(COMMUNITY) และ 
บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการทุจริต 

4.4.1 มาตรการเฝาระวัง การ
คอรรัปชันโดยภาค ประชาชน 

0  

4.4.2 มาตรการการ สงเสริม
และพัฒนาเครือขาย ดานการ
ปองกันการทุจริต 

0  

 



 
 

 

 

 

 

สวนที่ 3 
 
 
 

  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
องคการบริหารสวนตําบลปากชอง อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา 
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สวนท่ี 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

……………………………… 

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ

การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (1.) โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร  พนักงาน และสมาชิสภาทองถิ่น 
 หลักการและเหตุผล  
  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรม เพ่ือ
กําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท โดย
ใหมีกลไกและ ระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองคการบริหาร
สวนตําบลปากชอง  ซ่ึงหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยางท่ีขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม 
เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม ท้ัง กาย วาจา ใจ ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน 
และตอสังคม ซ่ึงถาบุคลากรทุกคนท่ีทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงาน
ทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยาง
ประชาชนก็จะไดรับความเชื่อม่ันและ ไววางใจท่ีจะเขามารับบริการท่ีองคกรนั้นๆ เพ่ือเปน การเตรียมความพรอมท้ัง
ในดานคน ไดแก บุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และขาราชการฝาย
ประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงไดมีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงาน ดังกลาวนี้ข้ึน  
วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต  
  2. เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหเกิดประโยชนสุข
แกประชาชน  
  3. เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
  4. เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชนทับซอน 
เปาหมาย  
 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  
พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
วิธีการดําเนินการ  

  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง 
องคการบริหารสวนตําบลปากชอง โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณ 
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ตางๆ ในการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการ ทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ี ในบางโอกาส  
ระยะเวลา  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
งบประมาณ  
 3๐,๐๐๐  บาท  
ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานบุคลากร สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  ตัวช้ีวัด ประชาชนผูมารับบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลปากชอง ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน โดยใช แบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลกาประเมินไมต่ํากวารอยละ 70  
  ผลลัพธ ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลปาก
ชองเกิดจิตสํานึกท่ีดีในการตอตานการทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม  

 (2.) โครงการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐั 
หลักการและเหตุผล  
   ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมากจําเปนท่ีทุก
ภาคสวนในสังคม จะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝา ระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนัก
ถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต  
  2. เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต  
เปาหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตตําบลปากชอง 
พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
วิธีดําเนินการ  
  1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน  
  2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร  
  4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 
 5. ประชาสัมพันธ โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีแกประชาชนเพ่ือเขารับการอบรม 

 6. อบรมใหความรูโดยวทิยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
  7. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ 
งบประมาณดําเนินการ  
 จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท 
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ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  1. จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต  
  2. นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
  3. บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

 (3.) โครงการเพ่ิมพูนความรูดานกฎหมายท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

หลักการและเหตุผล  

  ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ

หลักเกณฑ ตางๆ ท่ีประชาชนตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีการดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึน

เปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑตางๆท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิด

จากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลให

ประชาชนตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไข

ปญหาขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จากปญหาดังกลาวขางตนจึงจําเปนท่ีประชาชนท่ัวไปตองมีความรู ความเขาใจ

ระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆท่ีสําคัญ ไมตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมาย ดังนั้น เพ่ือใหประชาชน 

เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ กฎ ระเบียบ มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวน

บุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ 

ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง จึงไดจัดทําโครงการเพ่ิมพูนความรูดานกฎหมายท่ีใชใน

ชีวิตประจําวัน  

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไปท่ีใชในชีวิตประจําวัน  

เปาหมาย/ผลผลิต  

 ประชาชนในเขตตําบลปากชอง 

พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

วิธีดําเนินการ  
  1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน  
  2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร  
  4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 
 5. ประชาสัมพันธ โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีแกประชาชนเพ่ือเขารับการอบรม 

 6. อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
 7. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  
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ระยะเวลาดําเนินการ   
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

งบประมาณดําเนินการ  

 5๐,๐๐๐ บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

 งานนิติกร สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  ประชาชนท่ัวไปมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไปท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

 (4.) มาตรการ“สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”  

หลักการและเหตุผล  

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลปากชอง ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลปาก

ชอง โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการ

กระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข

เก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง กําหนดใหพนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและ

ประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก

ของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และ

รับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ี

ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูล

ขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน มี

คุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและยึดม่ันใน

หลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

กําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปน

การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลง

วันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลปากชองควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปน

แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของ

ประชาชน องคการบริหารสวนตําบลปากชอง ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ข้ึน 

เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มี

คุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน  

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ี

ชัดเจน และเปนสากล  
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 2. เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคลและ

เปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  3. เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและ

ประชาชน ท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย  

  4. เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต 

สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคมตามลําดับ  

  5. เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง

เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  

เปาหมาย/ผลผลิต  

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลกูจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป  

พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  

วิธีดําเนินการ  

  1. เผยแพรประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปน แนวทางปฏิบัติ

ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  

  2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง เปดเผยเปนการ

ท่ัวไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวม รับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑ มาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของ

รัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได  

ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ  

ผูรับผิดชอบ  

 งานบุคลากร สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม

ขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

  (๕.) มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต”  

หลักการและเหตุผล  

  ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุงสูการ

เปน ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ 

โดยไดรับความ รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของ

ชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา 
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อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศ

ไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป 

พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคการบริหารสวน

ตําบลปากชอง จึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพ่ือใหสามารถแปลงแผน

ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสูการปฏิบัติท่ีเปน

รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน

ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป  

  2. เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถ่ิน 

สมาชิก สภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป  

เปาหมาย/ผลผลิต  

 ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องข้ึนไป  

พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง   

วิธีดําเนินการ  

  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการทุจริต 

อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปลูก

จิตสํานึก  

  2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอยาง

เครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ  

ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ  

ผูรับผิดชอบโครงการ  

 งานนิติการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง   

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

 จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร 

 (6.) มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”  

หลักการและเหตุผล  

   รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริม

การบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน วางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุง

และจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุก

ระดับปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ

องคกรตามรัฐธรรมนูญไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-

2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อัน

รวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซ่ึงสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

ผานกิจกรรมตางๆอันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแก

เจาหนาท่ีในหนวยงานดวย เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตขางตน และเพ่ือนําเครือ่งมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการ

ปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญท่ีจะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของ

เจาหนาท่ีในภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบลปากชองจึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการ

ปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึน เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความ

ตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมท้ังเปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษาเพ่ือเปนพ้ืนฐานการปฏิบัติตนใน

การรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทา

ระดับมาตรฐานสากลไดตอไป  

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง ใหบุคลากร

ผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง  

  2. เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการ

ทุจริตคอรรัปชัน    

เปาหมาย/ผลผลิต  

 บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

วิธีดําเนินการ  

  1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล  

 2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  

  3. ตรวจสอบความถูกตอง  

  4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  

  5. แจกจายใหบุคลากร  

ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

 

 

 



 
 

 

-18- 

งบประมาณดําเนินการ  

 5,000 บาท  

ผูรับผิดชอบโครงการ  

 งานบุคลากร/งานนิติการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

 มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

 (1.) โครงการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม“ปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา” 

หลักการและเหตุผล  
   การชะลางพังทลายของดินเปนปญหาท่ีสําคัญของประเทศ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการปองกันและแกไขปญหาจึงมีพระราชดําริใหมี

การนําหญาแฝกมาใชในการอนุรักษดินและน้ําจากการท่ีหญาแฝกเปนพืชตระกูลหญาท่ีมีระบบรากแข็งแรง ข้ึนเปนกอ

แนน แตกกอรวดเร็ว รากฝอยท่ีแตกออกมาจากลําตนใตดินมีจํานวนมากจะประสานกันแนนและหยั่งลงลึกตามแนว

ดิน ตางจากหญาชนิดอ่ืนท่ีรากมักแผกระจากจามแนวนอนบริเวณผิวดิน ดังนั้นหญาแฝกจึงเปนพืชท่ียึดดินไดดี และไม

แยงธาตุอาหารพืชท่ีปลูก  นอกจากนี้ยังสามารถปรับตัวไดดีกับสภาพแวดลอม และเจริญเติมโตไดดีในทุกพ้ืนท่ี จึงเปน

พืชท่ีมีประโยชนในดานการอนุรักษดินและน้ํา  ชวยปองกันการพังทลายของดิน และชวยใหดินอุมน้ําไดดี   

 จากการท่ีในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง  มีการขุดลอกฝายน้ําลนเพ่ือปองกันและ

แกไขปญหาภัยแลง  ซ่ึงบริเวณคันฝายมีลักษณะลาดเอียง ทําใหเกิดการชะลางพังทลายไดงาย สงผลใหแหลงน้ําตื้น

เขิน ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลปากชองจึงไดดําเนินการรวมกับประชาชนและศูนยอนุรักษดินและน้ําอําเภอ

ปากชอง ปลูกหญาแฝกข้ึนโดยอาศัยอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.

2537  มาตรา 67  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวน

ตําบล (3) คุมครอง  ดูแล   และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการอนุรักษดินและน้ํา 

 2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการในการอนุรักษดินและน้ํา 

 3. เพ่ือเปนการปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน 

 4. เพ่ือเปนแหลงศึกษาเรียนรูการแกปญหาการชะลางพังทลายของดิน 

เปาหมาย/ผลผลิต  

 1. แหลงน้ําหรือพ้ืนท่ีสาธารณะในพ้ืนท่ีตําบลปากชอง  

 2. พ้ืนท่ีทางการเกษตรของเกษตรกรท่ีมีปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน 

 3. ประชาชน  เจาหนาท่ีของรัฐ   นักเรียน  เขารวมกิจกรรม จํานวน 50 คน 
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พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 พ้ืนท่ีสาธารณะ แหลงน้ํา  หรอื พ้ืนท่ีทางการเกษตรของเกษตรกร ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหาร

สวนตําบลปากชอง 

วิธีดําเนินการ  

 1. สํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินโครงการ 

 2. ติดตอประสานงานกับศูนยอนุรักษดินและน้ําอําเภอปากชองเพ่ือขอรับการสนุนกลาหญาแฝกและ

สนับสนุนทางดานวิชาการ 

 3. ประสานงานกับผูนําชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนเขารวมกิจกรรม 

 4. ปลูกหญาแฝกในพ้ืนท่ีดําเนินการ 

 5. ติดตามดูแลรักษาและประเมินผล  

ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

งบประมาณดําเนินการ  

 20,000 บาท  

ผูรับผิดชอบโครงการ  

 งานสงเสริมการเกษตร  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

 1. ผูรวมกิจกรรมมีความซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณตอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช รัชกาลท่ี 9 และ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10  ในการพระราชทาน

พระราชดําริเก่ียวกับการอนุรักษดินและน้ําโดยใชหญาแฝก 

 2. ผูเขารวมกิจกรรมเขาใจถึงความสําคัญของการปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 

 3. หญาแฝกชวยลดการชะลางพังทลายของดินบริเวณคันฝายน้ําลน 

 4. ประชาชนผูรวมกิจกรรมมีความสมัคสมานสามัคคี 

 (2.) โครงการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม“ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ ” 

หลักการและเหตุผล  

 จากการท่ีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกทําลายเพราะมนุษยมุงสรางความเจริญทางเศรษฐกิจโดยไม

คํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรปาไมไดถูกทําลายและ

ลดลงเปนจํานวนมาก เม่ือปาถูกทําลายทําใหสงผลกระทบโดยตรงตอดินและน้ํา นอกจากนั้นยังเชื่อมโยงกับปญหา

อ่ืนๆ  ดังนั้นเพ่ือเปนการลดปญหาภาวะโลกรอนและเพ่ือสนองพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ท่ีทรงตรัสเก่ียวกับเรื่องปาไม  

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง จึงจัดกิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติข้ึนเพ่ือสนองพระราชเสาวนีย 

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือสนองพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 2. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภายในชุมชน 

 

 

 



 
 

-20- 

เปาหมาย/ผลผลิต  

 ประชาชนรวมกันปลูกตนไม   จํานวน   600  ตน   

พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 พ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

วิธีดําเนินการ  

 1. ประสานงานกับผูนําชุมชนในการสํารวจพ้ืนท่ีปลูกตนไมและความตองการพันธุไม 

 2. จัดซ้ือพันธุไมสําหรับปลูก/ขอความอนุเคราะหกลาไมไปยังศูนยเพาะชํากลาไม 

 3. รวมกับประชาชนปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 

ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

งบประมาณดําเนินการ  

 20,000 บาท  

ผูรับผิดชอบโครงการ  

 งานสงเสริมการเกษตร  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

 1. พ้ืนท่ีสีเขียวภายในชุมชนเพ่ิมข้ึน 

 (3.) โครงการสงเสริมการทองเท่ียวตําบลปากชอง กิจกรรม “จัดขบวนรถผัก ผลไมและของดีตําบลปาก

ชองเพ่ือประชาสัมพันธและการทองเท่ียว” 

หลักการและเหตุผล  

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลปากชองเปนพ้ืนท่ีสวนหนึ่งของอําเภอปากชอง ซ่ึงเปนอําเภอท่ีมีสถานท่ีการ

ทองเท่ียวเปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรและแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน ซ่ึงเม่ือมีนักทองเท่ียว

เดินทางเขามาทองเท่ียวในตําบลหรืออําเภอเกิดการจับจายใชสอยในการเลือกซ้ือสินคาและบริการ ทําใหมีเงิน

หมุนเวียน สงผลดีตอเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลปากชอง จึงดําเนินการรวมกับอําเภอปากชอง 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมงานนอยหนาและของดีเมืองปากชองประจําปข้ึน 

โดยจัดใหมีกิจกรรมจําหนายสินคาโอทอป (OTOP) การประกวดธิดานอยหนา ประกวดกระเชาผัก กระเชาผลไม 

ประกวดผลไม จําหนายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร การจัดนิทรรศการของหนวยงานราชการ การจัดขบวน

รถแหในพิธีเปดโดยการนําผักผลไมและของดีในตําบลมาเปนวัสดุอุปกรณในการจัดตกแตง เพ่ือเปนการสงเสริมการ

ทองเท่ียวของตําบลและอําเภอท้ังแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร และแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ 

ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบล  ปากชองไดดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน พ.ศ. 2542  หมวดท่ี 2  มาตรา 16   ในการสงเสริมการ

ทองเท่ียว และตามหลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพขององคการบริหารสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ดานท่ี 4 การบริการสาธารณะ  ขอ 14  การสงเสริมการทองเท่ียว 

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือเปนการสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเท่ียวท้ังทางธรรมชาติ แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรและ

แหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ 
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 2. เพ่ือประชาสัมพันธผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรในตําบล 

 3. เพ่ือสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการสงเสริมการทองเท่ียว 

 4. เพ่ือเปนการสรางภาคีเครือขายของเกษตรกรในอําเภอ   

เปาหมาย/ผลผลิต  

 1.จัดตกแตงขบวนรถผัก ผลไม และของดีในตําบลปากชอง   จํานวน   1   ขบวน 

 2. ผูนําชุมชน  ประชาชนท่ัวไป เกษตรกร  เจาหนาองคการบริหารสวนตําบลปากชองรวมกิจกรรมขบวนแห

รถผัก ผลไม และของดีตําบลปากชอง  จํานวน   50 คน    

พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 สถานท่ีจัดงานนอยหนาและของดีเมืองปากชอง  สนามขางโรงทอกระสอบ  ตําบลหนองสาหราย อําเภอปาก

ชอง  จังหวัดนครราชสีมา 

วิธีดําเนินการ  

 1. ประชุมคณะทํางานเพ่ือกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ 

 2. ประชุมคณะทํางานจัดตกแตงรถแหเพ่ือกําหนดรูปแบบ  จัดหาวัสดุอุปกรณในการตกแตงรถ  

 3.ประชุมคณะทํางานจัดริ้วขบวนแห 

 4. จัดตกแตงขบวนรถผัก ผลไม และของดีตําบลปากชอง 

 5. จัดริ้วขบวนแห พรอมนําขบวนรถผัก ผลไมและของดีตําบลปากชอง เขารวมขบวนแหในพิธีเปดงาน

นอยหนาและของดีเมืองปากชอง โดยเริ่มจากท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลปากชองไปท่ีสถานท่ีจัดงานนอยหนา

และของดีเมืองปากชอง สนามขางโรงทอกระสอบ ตําบลหนองสาหราย  

 6. นํารถขบวนแหผัก ผลไม และของดีเมืองปากชอง  ใหประชาชนไดเยี่ยมชมพรอมท้ังจัดใหมีเจาหนาท่ีใน

การตอบขอซักถามของประชาชน    

ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561  

งบประมาณดําเนินการ  

 40,000 บาท  

ผูรับผิดชอบโครงการ  

 งานสงเสริมการเกษตร  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

 1. แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร และแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆของตําบลปากชองเปนท่ีรูจักของบุคคลท่ัวไป          

 2. ผลิตผลทางการเกษตรซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมการทองเท่ียวของตําบลเปนท่ีรูจักและยอมรับของคน

ท่ัวไป 

 3. ประชาชนเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการทองเท่ียวของตําบล 

 4. เกิดภาคีเครือขายของเกษตรกรในอําเภอ  
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 (1.) โครงการ OSCC ศูนยชวยเหลือสังคมตําบลปากชอง “กิจกรรมอบรมรณรงคปองกันการตั้งครรภไม
พรอม (คุณแมวัยใส)” 
หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการและพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2549 หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 (10) การสังคม
สงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส (19) การสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว และการรักษาพยาบาล หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท 0891.3/ว 1918 ลว. 2 
กันยายน 2556 เรื่องแนวทางการดําเนินงานตามกระบวนงาน OSCC ศูนยชวยเหลือสังคม ตามท่ีรัฐบาลไดมีนโยบาย
ใหทุกภาคสวนบูรณาการการทํางานในการจัดหาชองทางการใหบริการประชาชนท่ีรวดเร็วและท่ัวถึง เพ่ือแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนโดยมีขอตกลงความรวมมือการดําเนินงานของ OSCC ศูนยชวยเหลือสังคม ระหวาง
กระทรวง/หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใน 4 ในประเด็นปญหา ซ่ึงเปนการใหบริการโดยความรวมมือของหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน โดยกําหนดใหหนวยงานภาครัฐเปนเจาภาพหลักรับผิดชอบแตละประเด็นปญหาดังนี้ 1. การตั้งครรภไม
พรอม (คุณแมวัยใส) โดยกระทรวงสาธารณสุข  2.การคามนุษย โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ 3. การใชแรงงานเด็ก 
โดยกระทรวงแรงงาน 4. การใชความรุนแรงตอเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และคนพิการ โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของในการใหบริการประชาชน และองคกรเอกชนท่ีชวยเหลือ
และแกไขปญหาดานสังคม ทําหนาท่ีเปนหนวยรับแจงเหตุ (Front Line 1) ในท้ัง 4 ประเด็นปญหา ประกอบดวย
กระทรวงมหาดไทย โดยกําหนดใหศูนยดํารงธรรมจังหวัด ท่ีทําการปกครองอําเภอ องคการปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก 
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบลทุกแหง ซ่ึงบทบาทขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล) เปนหนวยรับแจงเหตุ/เบาะแส ทําหนาท่ีคัดกรองและสงตอ 
 องคการบริหารสวนตําบลปากชองไดมีการรับลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ตามนโยบายรัฐบาลในรอบปท่ีผานมา และพบวามีผูมาลงทะเบียนฯ เปนเด็กอายุต่ํากวา 20 ป ตั้งครรภระหวางเรียน 
และเปนแมท่ีเลี้ยงลูกลําพัง ซ่ึงกรณีเหลานี้ทําใหพบวา สังคมในปจจุบันวัยรุนขาดความรูและทักษะการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง ไมไดรับการจัดการเรียนรูเพศศึกษาอยางตอเนื่อง ขาดความเขาใจเรื่องการคุมกําเนิดอยางถูกวิธี  ไม
สามารถควบคุมอารมณหรือตนเองเม่ืออยูกับเพศตรงขาม ถูกกระตุนอารมณเพศจากสื่อทางลบ รวมท้ังการเขาไมถึง
บริการคุมกําเนิดท่ีมีประสิทธิภาพ สิ่งเหลานี้เปนปจจัยเสริมตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนท่ีสถานการณและแนวโนม
ขณะนี้นาเปนหวง 
 งานสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลปากชองไดเล็งเห็นความสําคัญในประเด็นปญหาดังกลาว เพ่ือ
เปนการปองกันและแกไขปญหาอันอาจจะเกิดข้ึนกับวัยรุนไทยในอนาคตจึงไดจัดทําโครงการกิจกรรมการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุนตําบลปากชองข้ึนเพ่ือเปนการเสริมสรางคานิยมใหมกับวัยรุนไทยใหรูจักรัก
และเห็นคุณคาของตัวเองเปนการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุนใหลดนอยลงหรือหมดสิ้นไปใน
อนาคต 
วัตถุประสงค  
 ๑. เพ่ือสรางความตระหนักและองคความรูเรื่องบทบาทและคุณคาของความเปนชาย/หญิง ในสังคม
พัฒนาการทางเพศการจัดการอารมณสัมพันธภาพทางเพศพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนการเสริมสรางสุขภาพ
วัยรุน 
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 ๒. เพ่ือเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุนและมีทักษะในการปฏิเสธตอพฤติกรรม 
ท่ีเสี่ยงตอการดํารงชีวิต 
 3. เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหเด็กและเยาวชนไดมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และรูจักหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 4. เพ่ือปองกันการเกิดปญหาการตั้งครรภไมพรอม (คุณแมวัยใส) เด็กและเยาวชนท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ป 
 5. เพ่ือใหสังคมและชุมชนมีสวนรวมในการปองกันแกไขปญหาและสรางเครือขายเฝาระวังปญหาในพ้ืนท่ีให
เปนชุมชนท่ีเขมแข็งตอไป 
เปาหมาย/ผลผลิต  
 กลุมเด็กและเยาวชนในโรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบลปากชอง (จํานวน 150คน)  
พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
วิธีดําเนินการ  
 ๑. เขียนโครงการ 
 ๒. เสนอโครงการใหผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
 ๓. ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการตามกําหนด(แบงการจัดกิจกรรมเปน๓สวน)คือ 
  ๑. ผูนํานันทนาการเปนผูนําทํากิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือสรางความคุนเคย ใหแก ผูเขารวม 
 กิจกรรม 
  ๒. ผูนํากระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยดําเนินกิจกรรมดังนี้ 
   ๒.๑กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องสถานการณการตั้งครรภและคลอดบุตรกอนวัยอันควร 
   ๒.2เรียนรูเรื่องบทบาททางเพศท่ีแตกตางกันระหวางชายหญิง 
   ๒.3เรียนรูเรื่องสถานการณท่ีเก่ียวของกับเรื่องเพศ 
   ๒.4เรียนรูเรื่องการปองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
  ๓. ผูนํากระบวนการกลาวสรุปประเด็นท้ังหมดพรอมท้ังประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 4. รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ  
ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
งบประมาณดําเนินการ  
 30,000 บาท  
ผูรับผิดชอบโครงการ  
 งานสวัสดิการสังคม สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 ๑. เด็กและเยาวชนไดรับความรูและตระหนักถึงองคความรูเรื่องบทบาทและคุณคาของความเปนชาย/หญิงใน
สังคมพัฒนาการทางเพศการจัดการอารมณสัมพันธภาพทางเพศพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน การเสริมสราง
สุขภาพวัยรุน 
 ๒. เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุนและมีทักษะในการปฏิเสธตอพฤติกรรมท่ีเสี่ยงตอการ
ดํารงชีวิต 
 3. เด็กและเยาวชนไดรับภูมิคุมกันความรู ความเขาใจ เก่ียวกับปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร และรูจักหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 4. เด็กและเยาวชนท่ีเกิดการตั้งครรภไมพรอม (คุณแมวัยใส) มีจํานวนลดลง 
 5. สังคมและชุมชนมีสวนรวมในการปองกันแกไขปญหาและสรางเครือขายเฝาระวังปญหาในพ้ืนท่ีใหเปน
ชุมชนท่ีเขมแข็งตอไป 
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(2.) โครงการ”เยาวชนตําบลปากชอง ตานภัยยาเสพติด” 

หลักการและเหตุผล 

 ปญหายาเสพติดเปนปญหาสําคัญซ่ึงมีผลกระทบและเปนภัยตอความม่ันคงของประเทศ เนื่องจากนโยบายใน

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กลุมเสี่ยง ท่ีเปนเด็กเยาวชนในสถานศึกษา เปนนโยบายสําคัญเรงดวนของคณะ

รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว จึงเนนย้ําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงให

ความสําคัญการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียนหรือสถานศึกษา และกําหนดยุทธศาสตรพลังแผนดิน

เอาชนะยาเสพติดเพ่ือใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ยึดเปนหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด การสรางภูมิคุมกันและ

สรางระบบปองกันเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 เด็กและเยาวชน เปนเปาหมายของขบวนการยาเสพติด  เนื่องจากเปนวัยท่ีเอ้ือตอการเขาไปเก่ียวของกับยา

เสพติดท้ังปจจัยจากตนเอง คือ เปนวัยท่ีตองการเรียนรู อยากลอง ตองการเรียกรองความสนใจ ตองการคนหา  สราง

ตัวตน  สรางการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณสูง กลาเสี่ยง กลาทําสิ่งทาทาย นอกจากนี้ นักคายาเสพติดตางมอง

วา เยาวชนสวนใหญมีเงิน จึงมีความม่ันใจวาการคายาเสพติดกับเยาวชนนั้น จะทําใหมีลูกคาอยูสมํ่าเสมอ จากสถิติคา

ยาเสพติดพบวา เด็กและเยาวชนท่ีเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดเริ่มมีอายุนอยลง ดังนั้น    จึงจําเปนอยางยิ่งท่ี จะตอง

เรียนรูวิธีปองกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เพ่ือจะไดสามารถรวมมือกันปกปองเด็กและเยาวชน จากปญหายาเสพ

ติดภายในสถานศึกษา จึงไดจัดโครงการอบรมใหความรูการปองกันปญหายาเสพติดภายในสถานศึกษาในเขตตําบล

ปากชอง “เยาวชนตําบลปากชอง ตานภัยยาเสพติด” ข้ึน 

 ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลปากชอง ตระหนักถึงปญหาดังกลาวในการแกไขปญหารวมกันจึงไดจัดทํา

โครงการเพ่ือตอบสนองนโยบายในการพัฒนาสังคมไทยไปสูสังคมท่ีพึงปรารถนา คือ สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 

วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหนักเรียนกอนวัยเสี่ยง ไดรับรูรับทราบถึงปญหาและพิษภัยของยาเสพติด 

 ๒. เพ่ือสรางเครือขายนักเรียนในการปองกันและแกไขตอตานยาเสพติด 

 ๓ เพ่ือพัฒนานักเรียน ใหสามารถปองกันตนเองไมเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด 

 ๔. เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหสถานศึกษา สังคมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 5. เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ทราบถึงปญหาสังคม ปญหาดานยาเสพติด แนวทางการปองกันแกไขปญหา

ในสถานศึกษา และหมูบาน/ชุมชน 

 6. เพ่ือสงเสริมการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 7. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สรางภูมิคุมกัน ทางดานรางกายจิตใจ ใหกับเด็กและเยาวชน 
เปาหมาย 
 เด็กและเยาวชน นักเรียน จากสถานศึกษา ในเขตตําบลปากชอง จํานวน 150 คน 
พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบลปากชอง 
วิธีการดําเนินงาน 
 1. ข้ันตอนการเตรียมงาน/การวางแผนจัดกิจกรรม 
  1.1 เขียนแผนงานและเสนอบันทึกเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  1.2เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
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 2. ข้ันตอนการดําเนินโครงการ 
  2.1 กิจกรรม “เยาวชนตําบลปากชอง ตานภัยยาเสพติด” ซ่ึงประกอบดวย ดังตอไปนี้ 
 
    - การฝกอบรม บรรยายประกอบสื่อ ปญหาสังคม ปญหายาเสพติดสรางภูมิคุมกันยาเสพ 
  ติดใหนักเรียนกอนวัยเสี่ยง ไดรับรูรับทราบถึงปญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
     - เพ่ือสรางเครือขายนักเรียนในการปองกันและแกไขตอตานยาเสพติด 
    - เพ่ือพัฒนานักเรียน ใหสามารถปองกันตนเองไมเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด 
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหสถานศึกษาในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
   2.2 กิจกรรมกลุมสัมพันธ  
    - ละลายพฤติกรรม 
   - ฐานความรู  
       - สรุปกิจกรรม โครงการ”เยาวชนตําบลปากชอง ตานภัยยาเสพติด” 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
งบประมาณดําเนินการ 
 30,000 บาท 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานสวัสดิการสังคม สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  
 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 1. เด็กและเยาวชน เกิดความรูความเขาใจ ทราบถึงปญหาสังคม ปญหาดานยาเสพติด แนวทางการปองกัน
แกไขปญหาในสถานศึกษา และหมูบาน/ชุมชน 
 2. เด็กและเยาวชน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 3. เด็กและเยาวชน มีคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สรางภูมิคุมกัน ทางดานรางกายจิตใจ  
 4.  นักเรียนมีภูมิคุมกันสามารถปองกันตนเองไมเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด 
  5. สถานศึกษา ชุมชน และประเทศชาติ มีความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 ๖. เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึก และรวมแกไขปญหาสังคม ยาเสพติด กับ สังคม หมูบาน/ชุมชนอยางเปน
รูปธรรม 
 
มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต  

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  

 (1.) กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น”  

หลักการและเหตุผล  

   คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ 

ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทาง

คุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย

การเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศ

ไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส

สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได

นั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตาง 
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จากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน

ออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  

  ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  

  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  

  ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  

  ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  

  ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

  ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ 

กระจายอํานาจการปกครองท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริม

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ

ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปน

อิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และ

สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบ

กฎหมายกําหนดและตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการ

ทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหาท่ีไดสรางความขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการ

ท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวน ใหเหือด

หายไปและหากจะวากันไปแลวเรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนได 

เชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมากและมากกวาคนทํางานใน     หนวย

ราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ี

โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทางจะมีไดไมมาก

เทากับท่ีคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนและมูลคาของความเสียหายของรัฐท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน

การทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

หรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกร

ตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ี ท่ัวประเทศตอไป 

วัตถุประสงค  

  เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการ

จัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร  

เปาหมาย/ผลผลิต  

  1. ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  

  2. มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  

  3. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป  

พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินปากชอง  
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วิธีดําเนินการ  

  1. ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  2. ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ  

  3. จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

  4. ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

  5. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

  6. ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

  7. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

  8. รายงานผลการดําเนินงาน  

ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561  

งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

 งานนิติการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง   

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  

  - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง  

  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบับ  

  ผลลัพธ - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการ  

    ทุจริตของบุคลากร องคกรปกครองสวนทองถ่ินได  

  – ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  

 (1.) มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  

หลักการและเหตุผล  

  พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง เปนบุคลากรท่ีมี

ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์

ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกรและประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน

และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ 

เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใสและการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 

พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชน

สุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้นและ

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด

นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 24  
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ตุลาคม 2545 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ

โปรงใสในการบรหิารงานบุคคลข้ึน  

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของ  

  2. เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได  

  3. เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล  

  4. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหมี

ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน 

เปาหมาย/ผลผลิต  

 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 มาตรการ  

พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง   

วิธีดําเนินการ  

  1. กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงต้ัง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/เงินเดือน 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545 

 2. นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  

  3. ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล   

  4. ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  

  5. สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  

ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ  

ผูรับผิดชอบ 

 งานบุคลากร สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  ผลผลิต  

      - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  

     - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  

  ผลลัพธ  

     - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลไมนอยกวา 90 %  

     - บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํา

กวาระดับ 3  

            - การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ

เจาหนาท่ีได 
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 (2.) มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และหัวหนาสวนราชการ 

หลักการและเหตุผล  
   องคการบริหารสวนตําบลปากชอง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ท่ีมีอํานาจหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ี
ตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีในการบริการสาธารณะ การอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย และหลากหลายทําใหการอนุมัติ อนุญาต ซ่ึงเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
ในบางครั้งอาจไมคลองตัว การมอบอํานาจหนาท่ีในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก 
กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงจะชวยใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และอํานาจไมกระจุกอยูท่ีตัวผูบริหารแตเพียงผูเดียว 
เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลด
ข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการการออกคําสั่งมอบหมาย
ของนายก ปลัด หัวหนาสวนราชการ อบต.ปากชองเพ่ือใหเกิดความคลองตัว และเปนการกระจายอํานาจในการสั่งการ
และตัดสินไปไปยังปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ อบต.ปากชอง   

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความ

ตองการของประชาชน  

 2. เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน  

  3. เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  

  4. เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ตําแหนงหนาท่ีราชการ  

เปาหมาย/ผลผลิต  

  จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนา

สวนราชการ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล นายก

องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัด รองปลัดและหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

มอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  

พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง   

วิธีดําเนินการ  

 1. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ 

 2. จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ

ปฏิบัติ  

 3. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  

 4. ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน  

ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ  
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ผูรับผิดชอบ  

 งานบุคลากร สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  1. ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน   

  2. ผลลัพธ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี  

      - ประชาชนไดรับความสะดวกและลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต  

 (3.) กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน”        
หลักการและเหตุผล  
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซ่ึงนายก
องคการบริหารสวนตําบลปากชองไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชา
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
ไดกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการ พนักงาน  
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  
วัตถุประสงค  
  เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได  
เปาหมาย/ผลผลิต  
 พนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  
พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
วิธีดําเนินการ  
  1. แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลปากชองโดย
แตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และพนักงานสวน
ตําบลท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ  
 2. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลโดยประกอบดวยประธานกรรมการ 
หัวหนาสวน และขาราชการองคการบริหารสวนตําบลท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ  
 3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลปากชองเพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลองคการ
บริหารสวนตําบลปากชอง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลปากชอง  
 5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวน
ตําบลปากชอง โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล  
 6. ประกาศผลการพิจารณาอยางเปดเผยและใหโอกาสผูรับการประเมินไดโตแยง แสดงความเห็น และ
ตรวจสอบได 
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ระยะเวลาดําเนินการ 
  1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ  
 งานบุคลากร สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

 (4.) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”  
หลักการและเหตุผล  
  เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชีและการเงิน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลปากชอง จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายให
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมี
ความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือท่ี
เก่ียวของ  
  2. เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  
เปาหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรฝายบัญชีและการเงิน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
วิธีดําเนินการ  
  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ ท่ีตั้งไว  
ระยะเวลาดําเนินการ  
 ทุกปงบประมาณ (หวงวันท่ี 1 ตุลาคม  ถึงวันท่ี 30 กันยายน)  
งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  1. บุคลากรฝายบัญชีและการเงิน กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ  
  2. ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปในทิศทาง 
เดียวกัน  
  3. เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
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 (5.) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ  
วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง  
  2. เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร  
  3. เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน  
  4. เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
  5. เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
 6. เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได  
เปาหมาย/ผลผลิต  
  1. หัวหนาพัสดุ 
  2. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  
พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
วิธีดําเนินการ  
  1. จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง  
  2. จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวนงบประมาณ  
  3. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  
  4. สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
  5. รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป  
  6. รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป  
  7. เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ  
ระยะเวลาดําเนินการ 
  1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
ผูรับผิดชอบโครงการ  
 งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  1. ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบรหิารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ  
  2. ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ  
  3. ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา
เปน ประโยชนกับประชาชน 

 (6.) กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”  
 หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
 
 



 
 

-33- 
วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได  
  2. เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน  
  3. เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง  
เปาหมาย/ผลผลิต  
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  
พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
วิธีดําเนินการ  
   1. ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  
ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561  
งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ 
  งานพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  1. มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน  
  2. มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง  
  3. มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 

 (7.) กิจกรรม “กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ –จัดจาง” 
หลักการและเหตุผล  
 องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได
และการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจ
หนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว การสรางความโปรงใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือจัดจางใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคาและประโยชนระยะ
ยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน  
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิด
ประสิทธิภาพและเกิด ประโยชนสงูสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานการจัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางขององคการบริหารสวน
ตําบลทุกโครงการและกิจกรรม  
วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบและสามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตาม
โครงการและกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง  
 2. เพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการบริหารงานภาครัฐ  
เปาหมาย  
 เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง ไดแก ทางเว็บไซต บอรด
ประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการองคกาบริหารสวนตําบลปากชอง หนังสือราชการ  
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พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
วิธีดําเนินการ  
 1. รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ - ประกาศการจัดซ้ือ-จัดจาง, ประกาศการ
กําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ-จัดจาง, ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน, ประกาศรายชื่อผูผาน
การคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ-จัดจาง, ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
 2. นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลปาก
ชอง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือราชการ เปนตน  
ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
งบประมาณในการดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 1. ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง  
 2. การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน  
 3. ลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 

 (8.) โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  
หลักการและเหตุผล  
    องคการบริหารสวนตําบลปากชอง มีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน
ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนทองถ่ิน ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให
เปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล และในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดย
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
จากภารกิจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินนั้น องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผู
ใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจท่ีใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมาก
นอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การท่ีจะทราบถึงความ พึง
พอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของ ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และการเปดเผยขอมูลขาวสารตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้นจะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความ
สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน ผูมาขอรับบริการสาธารณะจากองคการบริหารสวนตําบลปากชองของตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพ
การใหบริการเพ่ือประโยชนในทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจาง อีกท้ังเพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการ
สาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจจึงจําเปนตองมีโครงการนี้ข้ึนมา  
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วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ  
  2. เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ โดยยึด 
ประโยชนสุขของประชาชน  
 3. เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
  4. เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 
 เปาหมาย/ผลผลิต  
  จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัดหรือ
นอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
วิธีดําเนินการ  
  1. ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหรือ
นอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
  2. ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามรูปแบบท่ีกําหนด  
  3. สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ  
  4. ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน  
  5. ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ  
  6. นําผลการประเมินมาปรบัปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน  
ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
งบประมาณดําเนินการ  
  20,000  บาท 
ผูรับผิดชอบ  
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  1. ผลผลิต ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ปากชอง  
  2. ผลลัพธ  
   - ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80  
   - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

 (9.) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  
หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ดวยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลปากชอง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวา
เปนสังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลปากชองจึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือก
ปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนให เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช 
โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถ่ินกําหนด เชื้อ
ชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความ
เชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวา ประชาชนเปน
ศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตย สุจริต  
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สามารถตรวจสอบได ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑท่ีชัดเจน เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี 
มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการแกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละ
เวนการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะชวยใหการบริการของหนวยงานมี
ความเปนธรรมโปรงใสยิ่งข้ึน  
วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความเปน
ธรรมและ ไมเลือกปฏิบัติ  
  2. เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
เปาหมาย/ผลผลิต 
  ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80  
พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
วิธีดําเนินการ  
  1. จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน 
โปรงใสและมีประสิทธิภาพ    
 2. จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการให 
ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน  
  3. จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก จัดใหมีกลอง
วงจรปด ภายในสถานท่ีใหบริการ  
   4. จัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับผูพิการ  
   5. จัดใหมีปายสองภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
ผูรับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสวน/ฝาย/กอง องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
 (1.) กิจกรรมการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการประชาชน” 
หลักการและเหตุผล  
 อาศัยมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด
เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปนการกระจายอํานาจตัดสินใจการ
อํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบ
รวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง ท่ีดีพ.ศ. 
2546 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระ
ราชกฤษฎีกานี้ องคการบริหารสวนตําบลปากชองจึงไดกําหนดกิจกรรมการลดข้ันตอนและระยะเวลาใหบริการ
ประชาชนเพ่ือใหเกิดความสะดวกสบายแกประชาชนมากข้ึน 
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วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือการบริการประชาชนท่ีมาติดตอราชการไดรับความสะดวกมากข้ึน  
 2. เพ่ือใชทรัพยากรของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ ลดข้ันตอนท่ีไมจําเปน และเปนภาระของหนวยงาน
และประชาชนผูมาขอรับบริการ  
เปาหมาย  
 ประชาชนท่ีมาขอรับบริการ  
พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
วิธีดําเนินการ  
 1. การประชุมหารือเพ่ือปรับรปูแบบการใหบริการประชาชนใหมีความกระชับ  
 2. ประกาศ และประชาสัมพันธเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการแกประชาชนในพ้ืนท่ี  
 3. จัดทําปาย แผนผังข้ันตอนการใหบริการประชาชนและการอํานวยความสะดวกโดยติดไวในท่ีเปดเผย โดย
ดําเนินการปรับปรุงแผนผังกําหนดเจาหนาผูรับผิดชอบงานใหเปนปจจุบัน การแสดงปายข้ันตอนและระยะเวลา
ใหบริการแกประชาชนอยางเปดเผยชัดเจน จัดทําเอกสารเผยแพร จัดทํากลองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
เตรียมแบบฟอรมตางๆพรอมตัวอยางการกรอก มอบหมายใหมีเจาหนาท่ีใหบริการในเวลาพักเท่ียงและวันหยุดราชการ 
รวมท้ัง การมอบอํานาจการอนุญาตการอนุมัติ การรักษาราชการแทนเพ่ือใหเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว เปนตน  
ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
งบประมาณในการดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
ผูรับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสวน/ฝาย/กอง องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 1. ประชาชนผูรับบริการไดรับความพึงพอใจในการรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลปากชอง  
 2. ลดการใชทรัพยากรของหนวยงานได 
 (2.) มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  
หลักการและเหตุผล  
  การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้นก็เพ่ือเปน
การชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจ
และขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู 
ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงาน
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทัน
ตอสถานการณท่ีการบริหารราชการ ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความ
มีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหง รัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การ
อํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการ ของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
วัตถุประสงค  
  เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลปากชองภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ  
เปาหมาย  
  คณะผูบริหาร ปลัด รองปลัด หรือ หัวหนาสวนราชการ  
พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
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วิธีดําเนินการ  
  1. จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด รองปลัด 
หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  
  2. ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
  3. สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัด รองปลัด หรือ หัวหนาสวนราชการ ท่ีไดรับมอบหมายทราบ  
ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
ผูรับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสวน/ฝาย/กอง องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 (3.) มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 
2552 ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลไว หลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมี
กฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว การท่ี นายกองคการ
บริหารสวนตําบลจะดําเนินการในเรื่องตางๆเพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ 
เกิดข้ึน ได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน องคการบริหารสวนตําบลปากชองจึงไดกําหนด 
มาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหรองนายก ปลัด และรองปลัด ไดปฏิบัติราชการ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  
วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
  2. เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี  
เปาหมาย/ผลผลิต  
 มีการมอบอํานาจนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหรองนายก ปลัด และรองปลัด ไดปฏิบัติราชการแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล   
พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
วิธีดําเนินการ  
  1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอนายกพิจารณา  
  2.ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหรองนายก ปลัด และรองปลัด ไดปฏิบัติ
ราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล   
ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561  
งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
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ผูรับผิดชอบโครงการ  
 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 

 (4.) มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหัวหนาสวนราชการ 
หลักการและเหตุผล  
 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ท่ีมีอํานาจหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ี
ตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีในการบริการสาธารณะ การอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย และหลากหลายทําใหการอนุมัติ อนุญาต ซ่ึงเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
ในบางครั้งอาจไมคลองตัว การมอบอํานาจหนาท่ีในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก 
กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงจะชวยใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และอํานาจไมกระจุกอยูท่ีตัวผูบริหารแตเพียงผูเดียว 
เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลด
ข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การออกคําสั่งมอบหมาย
ของนายก ปลัด หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลปากชอง เพ่ือใหเกิดความคลองตัว และเปนการกระจาย
อํานาจในการสั่งการและตัดสินไปไปยังปลัดและหัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 
 2. เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน  

  3. เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  

  4. เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ตําแหนงหนาท่ีราชการ  

เปาหมาย/ผลผลิต  

  จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนา

สวนราชการ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล นายก

องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัด รองปลัด และหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

มอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  

พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง   

วิธีดําเนินการ  

 1. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ 

 2. จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ

ปฏิบัติ  

 3. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  

 4. ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน  

ระยะเวลาดําเนินการ 
  1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
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งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ  

ผูรับผิดชอบ  

 งานบุคลากร สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  1. ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน   

  2. ผลลัพธ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี  

     - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
 (๑.) กิจกรรมมอบรางวัลใหแกผูท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
หลักการและเหตุผล  
 ปจจุบันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการมีสาเหตุสําคัญมาจากพ้ืนฐานทางจิตใจของ
บุคลากรท่ีขาดคุณธรรมจริยธรรม สภาพแวดลอมและคานิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไรพรมแดน ดังนั้น การพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรมของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ ถือเปน
รากฐานสําคัญในการสรางจิตสํานึกในการกระทําความดี รูจักการให การเสียสละ มีจิตอาสา ชื่อสัตย สุจริต และมี
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ อันจะนําไปสูการสรางจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ปองกันการทุจริตและสรางความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนตําบลปากชอง จึงไดจัดกิจกรรมคัดเลือกใหรางวัลกับพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลปากชองท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีเพ่ือ
เปนการยกยองเชิดชูพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลปากชอง ถือ
ปฏิบัติเปนตัวอยางตอไป 
วัตถุประสงค  
  เพ่ือสงเสริมและยกยองเชิดชูบุคลากรท่ีประพฤติปฏิบัติงานเปนแบบอยางท่ีดี เพ่ือใหบุคลากรในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลปากชองปฏิบัติเปนตัวอยางตอไป   

เปาหมาย/ผลผลิต  

  มีการยกยองเชิดชูบุคลากรท่ีประพฤติปฏิบัติงานเปนแบบอยางท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง   

วิธีดําเนินการ  

 1. แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรท่ีประพฤติปฏิบัติงานเปนแบบอยางท่ีดี  

 2. กําหนดหลักเกณฑการประเมินและการคัดเลือกบุคลากรท่ีประพฤติปฏิบัติงานเปนแบบอยางท่ีดีองคการ 

 3. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรท่ีประพฤติปฏิบัติงานเปนแบบอยางท่ีดี 

  4. แจงเวียนหลักเกณฑการประเมินและการคัดเลือกใหทุกสวนราชการทราบ 

 5. สรุปผลการคัดเลือกบุคลากรท่ีประพฤติปฏิบัติงานเปนแบบอยางท่ีดี 

ระยะเวลาดําเนินการ 
  1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ  

ผูรับผิดชอบ  

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลปากชองมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ยึดม่ัน และปฏิบัติตนเปนคนด ี

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 

 (1.) มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  
หลักการและเหตุผล  
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภบิาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของ
การทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ
บริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ี
ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวม
ในการตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาท่ี ถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตามแตเปน
สิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบล จึงไดจัดทํา
มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย  
สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสู
การยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน 
วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี  
  2. เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง/ฝาย) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
  3. เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม  
เปาหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ  
พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
วิธีดําเนินการ  
  1. จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมีดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
 2. รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ   
 3. ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ  
ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานบุคลากร สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
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(2.) กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง”  
หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ
ปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการอาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการใหบริการความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง จึงได
จัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการโดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวาง
นายกองคการบริหารสวนตําบลกับปลัด และหัวหนาสํานัก ปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลง 
นามจัดทําขอตกลงทุกปเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลปากชอง 
วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  
  2. เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  3. เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔  
  4. เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
การประเมินผล 
  การปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวน
ตําบลปากชอง ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรล ุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดย
ไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลกับปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและ
เลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้  
   1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน  
   2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ  
   3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ  
   4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
   5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  
   6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   1. ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548  
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   2. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
          - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน  
          - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผู
จัดเก็บขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานใน
การกํากับดูแลและติดตาม ผลการดําเนินงานดังกลาว  
     3. รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวชี้วัดท่ีกําหนด  
   4. วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  
  5. ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว 
 (3.) กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง   

หลักการและเหตุผล  
  การใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง เนื่องจากเห็นความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัย
สําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึง
นอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ)แลว องคการบริหารสวน
ตําบลปากชองยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทําหนาท่ี ตรวจสอบ
ภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ การให 
ความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ไดมอบหมายให 
หนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยาง
ชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมี
เหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะ ดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน 
นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2548 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการและ
ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เท่ียง
ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ นอกจากนี้ 
ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือ การ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลปากชองเพ่ือความโปรงใส และปองกันการ
ทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด  
วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
  2. เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
เปาหมาย/ผลผลิต  
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร  
พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลปากชอง   
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วิธีดําเนินการ  
  - ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง   
  - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด  
ระยะเวลาดําเนนิการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลปากชอง   
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  1. องคการบริหารสวนตําบลปากชองมีมาตรการจัดการกรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต  
  2. องคการบริหารสวนตําบลปากชองมีความโปรงใสและปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

 (4.) มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ”  
หลักการและเหตุผล  
  กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทไดให 
อํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไว
ในกฎหมาย กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงในแงของการทุจริตจะ
เก่ียวของ กับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมือง
ทองถ่ินและองคกร ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงานท้ังสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปน
องคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลปากชอง จึงไดมีมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  
วัตถุประสงค  
  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกร
ปกครอง สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  
เปาหมาย/ผลผลิต  
   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลปากชองจากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ  
พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง   
วิธีดําเนินการ  
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ  
   - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  
   - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด  
   - การรับการตรวจจากสาํนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
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ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ    
ผูรับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/ฝาย/กอง องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 องคการบริหารสวนตําบลปากชองใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ   

 (5.) ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”  
หลักการและเหตุผล  
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลปากชอง  มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมโดยเปดโอกาสใหประชาชน สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํารองเรียน
ผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบ อินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการ
รับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงได
แตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการบริหารสวนตําบลปากชอง  รวมถึงจัดทําคูมือ 
ดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลปากชองข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบ
หรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน  
วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
  2. เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตามข้ันตอน
การ ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง  
เปาหมาย/ผลผลิต  
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน  
พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง   
วิธีดําเนินการ  
  1. กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน  
  2. จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง   
  3. จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการ แกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใส
และเปนธรรม  
 4. เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
ปากชอง ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจาก กระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 
ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
ผูรับผิดชอบโครงการ  
 งานนิติการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง   
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลปากชอง  ตามคูมือ ดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ ท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 

 (5.) มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ”  
หลักการและเหตุผล  
  สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและ
แกไขปญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการ มีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาล
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล
และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง
วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการ 
รองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบของ ขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทํา
การทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย  
วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลปาก
ชอง ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  2. เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส 
เปนธรรม  
เปาหมาย  
  “เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
ปากชอง   
พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง   
วิธีดําเนินการ  
  1. ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบ
ความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม  
 2. แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิ
ชอบ  
  3. กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชอง
ทางการ รองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความม่ันใจแกผูใหขอมูล 
ในการใหขอมูลท่ี เปนประโยชนแกหนวยงาน  
  4. แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการภายใน 5 วัน  
ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
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งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ   
ผูรับผิดชอบโครงการ  
 งานนิติการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  ตัวช้ีวัด รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ผลลัพธ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 

มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี สวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน  
 

 (1.) มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลปากชองใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน”  
หลักการและเหตุผล  
  ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัด
ใหมี ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทําการของ
หนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมี
เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาส อยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ ดังนั้น 
เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลปากชองจึงไดใหมีสถานท่ี
สําหรับประชาชน เขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบล
ปากชองใหบริการ ณ องคการบริหารสวนตําบลปากชอง เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยาง
เต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิ ทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของ
ตนตอไป  
วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง  
  2. เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
ปากชอง  
เปาหมาย/ผลผลิต  
 ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลปากชอง  
พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
วิธีดําเนินการ  
  1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล  
  2. มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน  
  3. มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ       
กฎขอบังคับท่ี กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตาม
รายการท่ีกําหนด  
  4. มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ขอมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  5. มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  6. มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป  
  7. มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร  
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ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ   
ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง  

 (2.) กิจกรรม เผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสิน ขององคการบริหารสวน
ตําบลปากชอง และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
หลักการและเหตุผล  
 การบริหารงานภาครัฐจําเปนตองมีความโปรงใส เปดเผย โดยเฉพาะตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการใหประชาชนไดทราบและสามารถเขาตรวจดู รวมท้ังการสอบถามไปยังหนวยงานของรัฐได ท้ังนี้การเปดเผย
ขอมูลขาวสารทางการเงิน การคลัง และการพัสดุ รวมท้ังทรัพยสินของทางราชการถือเปนอีกแนวทางหนึ่งในการแสดง
ความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความศรัทธาของประชาชนตอหนวยงานรัฐ  
วัตถุประสงค  
 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารทางดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสิน  
เปาหมาย  
 ประชาชนตําบลปากชอง หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  
วิธีดําเนินการ  
 จัดเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการเก่ียวกับงบประมาณรายจายประจําป รายการบัญชีรายรับรายจาย 
ขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง การจัดการพัสดุ โดยประชาสัมพันธผานเสียงตามสายของหมูบาน ผานเว็ปไซตของอบต. การ
ติดประกาศในหมูบาน และท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลปากชอง  
ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 ประชาชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการ และมีโอกาสไดตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง กอใหเกิดความโปรงใส 
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(3.) มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง”  

หลักการและเหตุผล  

  ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงาน

ของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี 

แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลปากชองจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการ

เผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงานผานทาง ชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social 

Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อ สิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังนี้ 

เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการ

บริหารสวนตําบลปากชองไดงายและสะดวกมากข้ึน  

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย  

 2. เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  

  3. เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย  

เปาหมาย/ผลผลิต  

 มีชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 

พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลปากชอง  

วิธีดําเนินการ  

 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก  

   - บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลปากชอง  

   - บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน  

   - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธ 

    เคลื่อนท่ี  

   - ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและใหประชาชน

    สืบคนได  

   - จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป  

  - ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน 

    ทองถ่ิน   

ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ  
ผูรับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/ฝาย/กอง องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

 จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
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(4.) การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

หลักการและเหตุผล  

  องคการบริหารสวนตําบลปากชองเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมี

การบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ

ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด

ภาระของประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความ

สะดวกและตอบสนองความ ตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลปากชองจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว

รองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ  

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามา

เปน ขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป  

 2. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

  3. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรกับประชาชนในพ้ืนท่ี  

เปาหมาย  

  ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสียท่ี

เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียม

ระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหา และผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได  

วิธีดําเนินการ  

  1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  

  2. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน  

  3. นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและ

เรงดวน  

  4. แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ   

ระยะเวลาดําเนินการ  

 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/ 

รองเรียน ดังนี้  

   1. ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลปากชอง  

   2. ทางโทรศัพทหมายเลข 044-318001 ทางโทรสารหมายเลข 044-318110  

   3. ทางเว็บไซต www.pakchongsao.go.th หรือ Facebook page: องคการบริหารสวนตําบลปาก

ชอง 

   4. ทางไปรษณีย องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 244 หมู 5 ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา 30130 

งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

 งานนิติการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

 

http://www.pakchongsao.go.th/
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  1. มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมใน

การ สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

  2. สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข  

  3. แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 (5.) มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  

หลักการและเหตุผล  

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลปากชอง เปนสวนงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงใน

การดูแลดานการสาธารณสุข และสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึง

มุงเนนการบริการใหประชาชนอยูใน สภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีเอ้ือตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น เม่ือมีกรณีการ

แจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะท่ีเก่ียวของกับสภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่นเหม็น เสียง

ดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาท่ีเรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญนั้นเพ่ือแกไข

ปญหาใหประชาชนโดยเร็ว  

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตามพระราชบัญญัติ

การ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว  

  2. เพ่ือเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีเสมอ  

  3. เพ่ือเปนการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาท่ี  

เปาหมาย  

  รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล

ปากชอง 

วิธีดําเนินการ  

  1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ (เจาหนาท่ีภายในกอง 

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  

  2. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ  

  3. รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลปากชอง  

  4. ดําเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการ

เจาหนาท่ี ผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน  

   5. แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง  

ระยะเวลาดําเนินการ  

  ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/ 

รองเรียน ไดแก  

    1) ไปรษณีย : องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 244 หมู 5 ตําบลปากชอง อําเภอปาก

ชอง จังหวัดนครราชสีมา 30130 

    2) โทรศัพท : 044-318001     

   3) โทรสาร : 044-318110 

    4) เว็บไซต : www.pakchongsao.go.th 
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   5) เฟสบุค : องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

 งานนิติการ สํานักงานปลัด /กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  1. มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี

สวนรวม ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ

สอดสองดูแลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

 2. สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/รอง

ทุกข  

  3. ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 (6.) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

หลักการและเหตุผล  

  การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุกครั้ง

จะตองมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมาย

ท่ีถูกตอง และตอง เปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรอง

รับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน  

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต  

 2. เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ  

  3. เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชนรวม 

ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  

เปาหมายการดําเนินการ  

 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย  

พ้ืนท่ีดําเนินการ   

 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

วิธีการดําเนินการ  

 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ  

ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

 งานนิติการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  1. การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย  

  2. ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
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๓.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (1.) มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

หลักการและเหตุผล  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 

1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกร ปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลปากชองในฐานะองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวน

ตําบลปากชอง จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากชองข้ึน  

วัตถุประสงค  

  เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลปากชองและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวน

รวมและแสดงความคิดเห็นในการ จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากชองและ

แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลปากชองใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ี ประชาคมและ

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต  

เปาหมาย/ผลผลิต  

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง   

พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

วิธีดําเนินการ  

  1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม  

ระยะเวลาดําเนินการ  

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง บางตําแหนงในปจจุบันจะ

ครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลปากชองจึงตองดําเนินการ

คัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน 

ตําบลปากชอง แทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง ภายในระเบียบกําหนดเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับ

ท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ  

ผูรับผิดชอบโครงการ  

 งานวิเคราะหนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  องคการบริหารสวนตําบลปากชอง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

ปากชอง เพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทําราง แผนยุทธศาสตรการพัฒนา และรางแผนพัฒนาสี่ป เพ่ือใชเปน

แผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตตําบลปาก

ชอง ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
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 (2.) มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง  

หลักการและเหตุผล  

 ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลปากชองดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการ

จัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสงเสริมใหภาคประชาชน (ตัวแทนประชาคม) ใหมีสวนรวมในการ

ดําเนินการซ่ึงถือเปนมาตรการหนึ่งในการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลปากชองท้ังนี้ให เกิด

กระบวนการมีสวนรวมโปรงใส โดยมีตัวแทนภาคประชาชนเขารวมในการตรวจรับการจางดวย  

วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน โดยผานกลไกตัวแทนประชาคมหมูบานท่ีผานการคัดเลือก

จากหมูบานมาเปนตัวแทนในการทําหนาท่ีในการตรวจงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 2. เพ่ือสรางความโปรงใส และการตรวจสอบจากทางภาคประชาชนท่ีไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะ

สรางแนวคิดในการเปนเจาของรวมของประชาชนในทรัพยสินของทางราชการ  

เปาหมาย  

 ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง 22 หมูบาน  

พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  

วิธีการดําเนินการ  

 1. คัดเลือกตัวแทนภาคประชาชน โดยใหทางหมูบานเปนผูคัดเลือกผูท่ีจะมาทาหนาท่ีเปนคณะกรรมการ

ตรวจการจางขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง  

 2. อบรมใหความรูแกคณะกรรมการในการตรวจการจางท่ีถูกตองโปรงใส เปนไปตามระเบียบของทาง

ราชการ  

ระยะเวลาการดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

งบประมาณดําเนินการ  

 30,000 บาท  

ผูรับผิดชอบโครงการ  

 กองคลัง กองชาง องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

 1. ภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจการจางขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง  

 2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักและรวมเปนเจาของทรัพยสินขององคกาบริหารสวนตําบลปากชอง 

 (3.) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

หลักการและเหตุผล  

  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับหมวด 5 

และ หมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

   1. การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  

   2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  

   3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

   4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  



 
 

-55- 

 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง ใหเกิดความโปรงใส 

ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และเพ่ือให

สอดคลองกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับหมวด 5 

และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 

เสริมสราง บทบาทของประชาชน  

  2. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององคการบริหาร

สวนตําบลปากชอง 

เปาหมาย  

 ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตําบล  

พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

วิธีดําเนินการโครงการ  

  1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  

  2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองคการบริหารสวนตําบลปากชองตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี  

  3. รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด  

ระยะเวลาดําเนินการ  
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ  

ผูรับผิดชอบโครงการ  

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

 เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล

ปากชอง หรือ โครงการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหองคการบริหารสวนตําบลปากชอง มีความ

โปรงใส ตรวจสอบได 

 

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น  

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด   

 (1.) โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  

หลักการและเหตุผล  

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

กําหนดให หนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได กําหนดไวรายงานตอผู กํากับดูแลและ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือให

การปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯกําหนด องคการบริหารสวนตําบลปากชองจึงไดมีการจัดทําและรายงาน

การควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป  
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วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปากชองทราบ

ตามแบบท่ีระเบียบฯกําหนด  

  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินตามกําหนด  

เปาหมาย/ผลผลิต  

 ทุกสํานัก/ฝาย/กอง องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

วิธีดําเนินการ  

  1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร  

  2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย  

  3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน

องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรงุการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  

  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํา

รายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับ

ดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผนดิน    

ระยะเวลาการดําเนินการ 

 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ  

ผูรับผิดชอบโครงการ  

 ฝายนโยบายและแผน สํานักงานปลดั องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน  

  3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 

 (2.) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

หลักการและเหตุผล  

   ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ

เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ

หนวยงานใหอยูในระดับ ท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ใน

อดีตท่ีผานมาการบริหารงานของ หนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใชเปน

เรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวน

ใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการ

กําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถ 
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สะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุม

ท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของ หนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ

เปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิด

จากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง กระบวนการให

บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาด

การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุม 

ภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ องคการบริหารสวนตําบลปากชองพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการ

กําหนดระบบการควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงได

กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลปากชองข้ึน 

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง

ประหยัด และคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงิน

หรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจ มีข้ึน  

  2. เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารในการ 

ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ  

  3. เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ ของ 

หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน  

เปาหมาย  

  เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะ

ทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค  

วิธีดําเนินการ  

  1. แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา

ดวยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6     

  2. ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตามภารกิจ

และ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากชองเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

  3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล  

  4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ  

พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  

ระยะเวลาดําเนินการ  

 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

หนวยงานรับผิดชอบ  

 ทุกสํานัก/ฝาย/กอง องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ  
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

  1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ  

  2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา  

 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ  

  4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว  

  5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา  

  2. กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข  

  3. รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  

  4. มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน  

  5. ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ 80 

ในระดับมาก) 

 (3.) มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลปากชอง  

หลักการและเหตุผล  

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลปากชอง ฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการ

ควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการ

ตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับ

ดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น ปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจ

อยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุ วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล

และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลด

ความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของ

รายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัดวาง

ระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมท่ีมี ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และใหสามารถบรรลุตาม วัตถุประสงคของ

การควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปดําเนินการ

เพ่ือ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการ

ทุจริตในหนวยรบัตรวจ  

  2. เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ

ควบคุม ภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลภายใน

เวลาท่ีกําหนด  

  3. เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

เปาหมาย/ผลผลิต  

 ทุกสํานัก/ฝาย/กอง องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
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พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

วิธีดําเนินการ  

  1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลปากชอง (ระดับ

องคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการบริหาร

จัดการความเสี่ยงในสวนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป  

  2. หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลปากชองนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ 

ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอท่ีประชุม

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย)  

  3. หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุง

การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายในองคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

  4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลปากชอง ประชุมพิจารณา

และประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม หรือจะตอง

ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตอไป  

  5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ  

ระยะเวลาดําเนินการ  

 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ  

ผูรับผิดชอบโครงการ  

 ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  1. สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการความ

เสี่ยง  

 2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

  3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแล

ภายใน เวลาท่ีกําหนด 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม ชองทางท่ี

สามารถดําเนินการได  

 (1.) มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ

บรรจ ุแตงตั้ง การโอน ยาย  

หลักการและเหตุผล  

  การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะ

กําหนด หนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานในองคกร

หรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค องคการบริหารสวนตําบล จึง

ไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจาก 
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ประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และ

การเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการ บริหารงานบุคคล

ขององคการบริหารสวนตําบลปากชองเปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได  

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใส

และเปนธรรม  

  2. เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้งการโอน 

ยาย  

เปาหมาย/ผลผลิต  

 พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางท่ีมีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล  

พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

วิธีการดําเนินการ  

 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย  

   - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ

บรรจุแตงตั้ง องคการบริหารสวนตําบลปากชองไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยาง

เครงครัด  

   - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 

รวมถึง ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบ  

   - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง  

   - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

   - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการ

แตงตั้งประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง  

  - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน  

   - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงต้ัง องคการบริหารสวนตําบลปากชองจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไม

กอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลปากชอง รับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)   

การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง  

   - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน

การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลปากชองไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง

การขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด  

  - มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อน

ตําแหนง  

   - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน

ภายในตําบลทราบ และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

   - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง - 

  - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/

การเลื่อน ตําแหนงเพ่ือความโปรงใส  

   - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน  
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   - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ดําเนินการท่ีตนเองเห็น วาไมเปนธรรมได  

   - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน  

   - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลปากชองจะออก

คําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอน วันท่ีมีมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนข้ันเงินเดือน  

   - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ี

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง ไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับท่ี

เก่ียวของ อยางเครงครัด  

   - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให

บุคลากรทราบ  

   - มีการแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนข้ัน เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม  

   - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนข้ัน เงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน 

ขอมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ

ตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน  

   - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยง

ผลการประเมินท่ี ไมเปนธรรม  

  - นายกองคการบริหารสวนตําบลปากชอง ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ

พิจารณาการเลื่อนข้ัน เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน  

ระยะเวลาการดําเนินการ  

 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561  

งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ  

ผูรับผิดชอบโครงการ  

 งานบุคลากร สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  ตัวช้ีวัด กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความกาวหนาของ ข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ  

  ผลลัพธ ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน 

ยาย ขององคการบริหารสวนตําบลปากชองและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและสามารถ

อธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 
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 (2.) กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ  

หลักการและเหตุผล  

  การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือผูรับบริการ

เกิดความพึงพอใจสราง ความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาด

บริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิด

ความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชัน มีการทํางานมีกระบวนการท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงิน

จากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน  

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได  

  2. การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได  

  3. ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ  

  4. ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทํางานของ

องคกร ใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตองได  

เปาหมาย/ผลผลิต  

 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

วิธีดําเนินการ  

  จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือสงให

สํานักงานตรวจเงินแผนดินภู มิภาคตรวจสอบภายในเกาสิบวันนับวันสิ้นป  และถือปฏิบั ติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2558 โดยองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตองประกาศสําเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ 

สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเวลาอันสมควร 

ระยะเวลาดําเนินการ  

 ตลอดปงบประมาณ 25๖๑ = และดําเนินการอยางตอเนื่อง  

งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ  

ผูรับผิดชอบโครงการ 

  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  1. มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  

  2. มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  

  3. มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 

  

 

 



 
 

-63- 

 (3.) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน  

หลักการและเหตุผล  

   องคการบริหารสวนตําบลปากชอง เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวม

ตามเจตนารมณของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ

ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลปากชองจึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือ จัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวน

รวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหาร

สวนตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความ

คิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวน

องคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมาก ข้ึน เพ่ือ

กระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบ

ราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ  

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหาร

สวนตําบลปากชอง 

  2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง ใหเกิดการ

พัฒนาไดอยางคุมคา  

เปาหมาย 

  ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีตําบลปากชอง  

พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  พ้ินท่ีในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

วิธีดําเนินการ  

  1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซ้ือ

จัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง  

  2. จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชน 

เขารวมเปน กรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลปากชอง ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป อยางซ่ือตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย  

  3. จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ีและ

ตัวแทน ชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและ

ถูกตอง  

ระยะเวลาดําเนินการ 

 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

งบประมาณดําเนินการ  

 30,000 บาท  

ผูรับผิดชอบโครงการ  

 งานพัสดุ กองคลัง/กองชาง องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
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ผลลัพธ  

 การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม

ตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น  

 (1.) โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น  

หลักการและเหตุผล  

  ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ

หลักเกณฑ ตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนว

ทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ 

ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมี

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย 

ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยาง ผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะ

ผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิด ความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําให

การแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชน อยางแทจริง จากปญหาดังกลาว

ขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และ

หลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลให เกิด 

ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยง

กับการ กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปาก

ชอง เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปน

การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่อง

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมาย 

ประกอบ รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวน

ตําบลปากชอง จึงไดจัดทําโครงการอบรมใหความรู ดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน  

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง เพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  

  2. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพยสิน และหนี้สิน  

  3. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการ

ท่ีเปนการขัดกันระหวาง ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต  

 4. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปากชอง มีความรูความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติ

สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐ เรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต  
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เปาหมาย/ผลผลิต  

  ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลปากชอง และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง  

พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

วิธีดําเนินการ  

  1. จัดทําโครงการ/แผนงาน  

  2 .ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาเขารับการอบรม  

  3. อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม  

  4. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  

ระยะเวลาดําเนินการ   

 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

งบประมาณดําเนินการ   

 5๐,๐๐๐ บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

 งานนิติการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  1. ผูบริหาร และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปากชอง ได เพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  

  2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพยสินและ หนี้สิน  

  3. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปน

การขัดกันระหวางประโยชน สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 4. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง มีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ

สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการ รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต 

 (2.) กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  

หลักการและเหตุผล 

  การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไกสําคัญท่ี

ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปจจุบันองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะ

คอยควบคุมดูแลการ ดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพ่ือ

กําหนดแนวทางการพัฒนา รวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมี 

สวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความ นาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคกรและลดการ

ทุจริต นายกองคการบริหารสวนตําบลปากชองจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวยตรวจสอบ 

โดยใหสมาชิกสภารวม เปนคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลเพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถ

ตรวจสอบได อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได  



 
 

-66- 

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  

  2. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได  

  3. สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน  

เปาหมาย  

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง  

พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  

วิธีการดําเนินงาน  

  1. จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม  

  2. แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัดจาง

โครงการ ตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ฯลฯ  

 3. สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง  

ระยะเวลาดําเนนิงาน  

 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ  

ผูรับผิดชอบโครงการ 

  งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

ผลลัพธ  

 1. สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  

  2. การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

 (3.) กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง  

หลักการและเหตุผล  

  การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวของกับหลายองคประกอบ 

และหลาย ฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตองทําหนาท่ีของตน

อยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสราง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจาย อํานาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความ

ตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจ ระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และท่ีสําคัญสงเสริมการ 

มีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลปากชองเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน เก่ียวกับการมีสวนรวมในการ ปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวม

ในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตางๆ เพ่ือเปนการสงเสริมให สมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งใน

การใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน  
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วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวน

รวมในการทํางาน  

  2. เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  

  3. เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  

เปาหมาย  

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง  

พ้ืนท่ีดําเนินงาน 

  องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

วิธีดําเนินงาน  

  1. แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง เปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่อง

ตางๆ เชน  

   - แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน รวมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  

   - แตงตั้งเปนคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก   

  - แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน 

 2. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง ท่ีไดรับการแตงตั้งเขารวมปฏิบัติหนาท่ีนําขอมูลแจงในท่ี

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปากชองเพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความ

เดือดรอนและตองการของประชาชน  

ระยะเวลาดําเนินการ  

 4 ป (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ  

ผูรับผิดชอบโครงการ  

 งานกิจการสภา สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

ผลลัพธ  

 การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต  

 (1.) มาตรการเฝาระวังการคอรรัปช่ันโดยภาคประชาชน  

หลักการและเหตุผล  

  คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนของ

พวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใช

ตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับ มอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชัน 

การปองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับเกณฑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือใหการ บริหารราชการเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไววางใจในการ บริหารราชการ

แผนดินของรัฐบาล  
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วัตถุประสงค  

  สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

เปาหมาย/ผลผลิต 

  คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

วิธีดําเนินการ  

  1. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน  

  2. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

ระยะเวลาดําเนินการ  

 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ  

ผูรับผิดชอบโครงการ  

 งานนิติการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  1. คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชันได  

  2. มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันในระดับ

ทองถ่ิน 

 (2.) มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต  

หลักการและเหตุผล  

  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 

มาตรา 69/1 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาท่ีท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใช

วิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํา

งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงมุงเนนในการ

สรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการ ปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับ

ทองถ่ินจนถึงระดับชาติ ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลปากชอง มีภารกิจหนาท่ีใน 

การบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 

รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจ ท่ีดีในทองถ่ิน 

ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ใน

การรวมกันพัฒนาทองถ่ิน ในการนี้ การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปน 

โดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 

รวมถึงภาค ประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลปากชอง ในการรวมคิด รวม

พิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวม รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถ่ินพิจารณา 
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แลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํามาตรการสงเสริมและพัฒนา เครือขายดานการปองกัน

การทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมี ความเขมแข็ง 

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน  

  2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต  

  3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีตําบลปากชอง 

เปาหมาย  

  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตตําบลปากชอง เขามามีสวนรวม

ในการเปน เครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

สถานท่ีดําเนินการ  

 เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบตําบลปากชอง 

วิธีดําเนินงาน  

  1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการปองกัน

การ ทุจริตองคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

  2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณใกลเคียง โดย

การ ลงทะเบยีนการเขารวมเปนเครือขาย  

  3. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล

ปากชอง ในการรวมคิด รวม พิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทําและรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต  

  4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 

 ระยะเวลาดําเนินการ  

 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

 งานนิติการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

    1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน  

  2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 

 

......................................................................... 
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