
 



คำนำ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากชอง ไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ

คุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต ยกระดับ

มาตรฐานในการปองกันการทุจริตของหนวยงานใหมีความโปรงใสความสุจริต บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน

ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตอตานการทุจริตอยาง

เปนรูปธรรม อันจะสงผลตอการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการทำงานของหนวยงาน

มากยิ่งข้ึน 

 องคการบริหารสวนตำบลปากชอง ไดพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ

คุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต

และประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผน

ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ และแผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรร

มาภิบาลสำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริตสำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 บทนำ ประกอบดวย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงคของการจัดทำแผน เปาหมาย และประโยชนของการจัดทำแผน 

 สวนท่ี 2 ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการใน 5 ป 

(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมท้ังสิ้นจำนวน 47 โครงการ ดังนี้ 

  มิติท่ี 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต จำนวน 12 โครงการ 

  มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส จำนวน 22 โครงการ 

  มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน จำนวน 6 โครงการ 

  มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จำนวน 7 โครงการ 

 สวนท่ี 3 ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 องคการบริหารสวนตำบลปากชอง หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ

ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง จะเปนสวนหนึ่ง

ท่ีชวยขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนำไปสูเปาหมาย

ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ท่ีกำหนดไววา “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 
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สวนท่ี 1 

บทนำ 
1. การประเมินความเส่ียงการทุจริตในองคกร 

ลำดับ 

ท่ี 

ข้ันตอน 

การดำเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียงการ

ทุจริต 

Risk 

Score 

มาตรการ 

ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

1 การบริหารงานของ

หนวยงาน และการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

1. ผูบริหารดำเนินการตาม

น โ ย บ า ย ข อ ง ต น เ อ ง 

แทรกแซงการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาท่ี ซ่ึงอาจขัดตอ

กฎระเบียบ ท่ี เก่ียวของ2. 

บุ คล ากรของห น วย งาน

ปฏิ บั ติ ต ามน โยบายของ

ผู บ ริ ห า ร  โ ด ย ไ ม มี

กฎระเบยีบรองรับ 

3. บุคลากรของหนวยงาน

ไมใหความสำคัญกับการ

ปฏิบัติงาน เอางานสวนตัว

มาทำท่ีทำงาน ขาดความ

รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1. โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลัก     

ธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการทุจริต 

2. มาตรการแสดงเจตนารมณในการนำหลัก

คุณ ธรรมมาใช ในการบริห ารงานของ

ผูบริหารดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ

ความโปรงใส 

3. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ

โปรงใส 

4. โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและ

ระเบี ยบ ท่ี เก่ียวของกับการปฏิบั ติ งาน 

สำหรับบุคลากรของหนวยงาน ผูบริหารและ

สมาชิกสภาทองถ่ิน 

5. มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตาม

ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน

ตำบลปากชอง 

6. โครงการเสริมสรางคานิยมตอตานการ

ทุจริต 

7. มาตรการประเมินความคุมคาในการ

บริหารงานของหนวยงาน 
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ลำดับ 

ท่ี 

ข้ันตอน 

การดำเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียงการทุจริต Risk 

Score 

มาตรการ 

ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

2 การบริหารงาน

บุคคล 

การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน 

เลื่อนตำแหนง/เงินเดือน และ

การมอบหมายงาน ไมเปนธรรม 

เอาแตพวกพอง หรือมีการเรียก

รับเงินเพ่ือใหไดรับการแตงตั้ง

หรือเลื่อนตำแหนง 

ปาน

กลาง 

1. มาตรการเปดเผยขอมูลการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลแกสาธารณะ 

2. มาตรการสรางความโปรงใสในการ

บริหารงานบุคคล 

3. กิจกรรมสรางความโปรงใสในการ

พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

4. มาตรการนำผลการประเมินความพึง

พอใจของประชาชนในการใหบริการมาใช

ในการเลื่ อน ข้ัน  เลื่ อน เงิน เดื อน  ของ

บุคลากร 
3 การบริหารการเงิน 

งบประมาณ การ

จัดซ้ือจัดจาง การ

บริหารพัสดุ และ

การใชประโยชน

ทรัพยสินของทาง

ราชการ 

1 .  ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 

งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง 

การจัดหาพัสดุ ไมเปนไปตาม

ระเบียบ ท่ี เก่ียวของ หรือไม

เปนไปตามวัตถุประสงค หรือใช

เงินไมเกิดประโยชนกับราชการ  

2. นำทรัพยสินของทางราชการ

ไปใชประโยชนสวนตน 

สูง 

 

 

 

 

ปาน

กลาง 

 

1. มาตรการควบคุมการเบิกจายเงินตาม

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 

2. กิจกรรมวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง

ประจำป 

3. มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน

ของหนวยงาน 

4. ม า ต ร ก า ร ป อ ง กั น ก า ร ใ ช จ า ย

งบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค 

ไมมีประสทิธิภาพ 

6. โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการ

ใชทรัพยสินของทางราชการ 

4 การใหบริการ

สาธารณะ/บริการ

ประชาชน 

1. ไม ใหบริการแกประชาชน
ตามลำดับ  อัน เนื่ อ งมาจาก
ความสัมพันธสวนตัว หรือการ
ใหสิทธิ พิ เศษแกคนบางกลุม 
หรือมีการติดสินบนเพ่ือใหไดคิว
เร็วข้ึน 
2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู
ขอรับบริการนอกเหนือจาก
คาธรรมเนียมปกติ เพ่ือแลกกับ
การใหบริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาติ 
3. ให บ ริ ก าร ไม เป น ไป ต าม
ม า ต ร ฐ า น  เช น  ใ ช เ ว ล า
ใหบริการนานกวาท่ีกำหนดไว   

สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy 

2. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการ

ใหบริการอยางเทาเทียมกัน 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ

ประชาชนตามหลักธรรมาภบิาล 

4. โครงการพัฒนาระบบการใหบริการ

ประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-

Service) 

5. มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับ

เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของ

หนวยงาน 
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2. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ให
สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว โดยมียุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท่ีจะเปน
แนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ในป พ.ศ. 2580 กลาวคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายในการพัฒนา
ประเทศให “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ท้ังการพัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดตัวชี้วัดไววา ใน
ป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูใน
อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพ่ือใหบรรลุผลดังกลาว จึงได
นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด 
(รอยละ 100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกำหนดตัวชี้วัดไววา ในป 
พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 
1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน และหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) 
ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป   

องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพรผลคะแนนดัชนีการรับรู
การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจำป 2564 ผลปรากฏวาประเทศไทยได 35 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยูในอันดับท่ี 110 โลก ซ่ึงลดลงจากป 2563 ยอมสะทอนใหไดเห็นวาประเทศไทยยัง
ตองแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน  

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ปจจุบัน
มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 7,850 แหง ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใต
โครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอำนาจจาก
สวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักใน
การจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสำคัญในการ
พัฒนาทองถ่ินซ่ึงนำไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินปราศจากการทุจริต นำเงิน
งบประมาณมาพัฒนาทองถ่ินของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมี
ความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน รัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลักแหงการปกครองชุมชนของตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทำ
บริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะทำไดเทาท่ีจำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนใน
ทองถ่ิน 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลปากชอง จึงใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ควบคูไปกับการปองกันการทุจริต โดยไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและนำไปสูการปฏิบัติใหมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง (พ.ศ. 2566 – 2570) 
อันจะสงผลตอการขับเคลื่อนใหบรรลุคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ท่ีกำหนดไววา ในป พ.ศ. 2570 หนวยงานท่ีเขา
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รวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป รวมท้ังประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 57 
คะแนน   

3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลปากชองตอสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสรางวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน ปราศจาก
พฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลปากชองเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย 
โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต ใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลปากชองท่ีมีประสิทธิภาพ 
เขมแข็ง และลดการทุจริต 

4. เปาหมาย 
 (1) คดีทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลปากชองลดลง รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2570  
 (2) องคการบริหารสวนตำบลปากชองมีคะแนน ITA เพ่ิมข้ึนและผานเกณฑการประเมิน ITA (85 คะแนน
ข้ึนไป) ในป พ.ศ. 2570 (กรณีท่ียังไมผานเกณฑ ITA) /องคการบริหารสวนตำบลปากชองผานเกณฑการประเมิน 
ITA (85 คะแนนข้ึนไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนข้ึนไป ในป พ.ศ. 2570 (กรณีท่ีผานเกณฑ ITAแลว) 

คาเปาหมาย ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 

จำนวนคดีทุจริตลดลง 
(คำนวณจากป 2565) 

รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 

คะแนน ITA 65 คะแนน 70 คะแนน 75 คะแนน 80 คะแนน 85 คะแนน 

5. ประโยชนของการจัดทำแผน 

(1) ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลปากชองไดแสดงเจตจำนงสจุริตตอสาธารณชน  

  (2) องคการบริหารสวนตำบลปากชองมีวัฒนธรรมสุจรติ บุคลากรในองคกรมีจิตสำนึกและความตระหนักใน

การปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน

ทองถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) องคการบริหารสวนตำบลปากชองมีการบริหารราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย โปรงใส 

และตรวจสอบได  

(4) ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลปากชองท่ีมีประสิทธิภาพ 

เขมแข็ง และลดการทุจริต 
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สวนท่ี 2 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

องคการบริหารสวนตำบลปากชอง ไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบดวย 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจำนวน    โครงการ ดังนี้  
 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  

หมาย

เหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสราง

วัฒนธรรมสุจริต 

1 .1  ก าร เส ริ ม ส ร า ง

จิ ต ส ำนึ ก และความ

ตระหนักแกบุคลากร

ท้ังขาราชการการเมือง

ฝายบริหาร ขาราชการ

ก า ร เมื อ ง ฝ า ย ส ภ า

ท อ ง ถ่ิ น  แ ล ะ ฝ า ย

ป ระ จ ำข อ งอ งค ก ร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

1) โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับ

การปฏิบัติ งาน สำหรับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

2) โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและระเบียบ

ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

3) มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ

องคการบริหารสวนตำบลปากชอง” 

4) โครงการปองกันผลประโยชนทับซอนองคการบริหารสวนตำบล

ปากชอง 

 

50,000 

 

 

0 

 

 

0 

 

5,000 

 

 

50,0000 

 

 

0 

 

 

0 

 

5,000 

 

 

50,000 

 

 

0 

 

 

0 

 

5,000 

 

 

50,000 

 

 

0 

 

 

0 

 

5,000 

 

 

50,000 

 

 

0 

 

 

0 

 

5,000 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  

หมาย

เหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

5) โครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริต 

6) โครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต 

7) โครงการเชดิชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน 

ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต 

50,000 

 

50,000 

0 

50,000 

 

50,000 

0 

50,000 

 

50,000 

0 

50,000 

 

50,000 

0 

50,000 

 

50,000 

0 

1.2 ก า ร เส ริ ม ส ร า ง

จิ ต ส ำนึ ก และความ

ตระหนักแกประชาชน

ทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

8) โครงการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

9) โครงการเสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริต 

10) โครงการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติ

ปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

100,000 

 

0 

0 

100,000 

 

0 

0 

100,000 

 

0 

0 

100,000 

 

0 

0 

 

100,000 

 

0 

0 

 

1.3 การสรางจิตสำนึก

และความตระหนักแก

เด็กและเยาวชน 

11) โครงการสรางภู มิคุมกันทางสังคมให เด็กและเยาวชนของ

องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

12) โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 

30,000 

 

30,000 

30,000 

 

30,000 

30,000 

 

30,000 

30,000 

 

30,000 

30,000 

 

30,000 

 

 รวม จำนวน  12  โครงการ       
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 หมาย

เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

2. การบริหาร

ราชการดวย

ความโปรงใส 

2.1 การเปดเผยขอมูล

สาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

1) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือเผยแพร

ขอมูลขาวสารแกประชาชน 

2) โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ 

3) มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร

ขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

 2.2 มาตรการสงเสรมิ

คุณธรรมและความ

โปรงใส 

4) มาตรการแสดงเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการ

บริหารงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลปากชองดวยการ

จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ

ความโปรงใส 

5) มาตรการ NO Gift Policy 

6) มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวน

ตำบลปากชอง 

7) มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบคุคล 

8) กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

9) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจำป” 

10) กิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจำป” 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 หมาย

เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 2.2 มาตรการสงเสรมิ

คุณธรรมและความ

โปรงใส 

11) มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบล

ปากชอง 

12) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

13) โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล 

14) โครงการ”บริการเปนเลิศ กอเกิดความประทับใจ”(ยกระดับ

มาตรฐานการใหบริการตามหลักธรรมาภิบาล 

15) โครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

16) มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ

คุณธรรมและความโปรงใส 

0 

 

20,000 

0 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

 

20,000 

0 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

 

20,000 

0 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

 

20,000 

0 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

 

20,000 

0 

 

0 

0 

0 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 หมาย

เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 2.3 มาตรการลดการ

ใชดุลพินิจในการ

ปฏิบตัิงาน 

17) กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการ

บริหารสวนตำบลปากชอง” 

18) โครงการจัดทำคูมือสำหรับประชาชนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

19) โครงการจัดทำคู มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับ

เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

20) โครงการจัดทำมาตรฐานการใหบริการประชาชน 

21) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององคการบริหารสวนตำบล

ปากชอง 

22) มาตรการกระจายอำนาจขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

 รวม จำนวน  22  โครงการ      
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 หมาย

เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

3. การสงเสริม

บทบาทและการ

มีสวนรวมของ

ภาคประชาชน 

3 .1  การส ง เส ริม ให

ประชาชนมีสวนรวม
บ ริ ห า ร กิ จ ก ารข อ ง
องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

1)โครงการจัดเวทีประชาคม 

2) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการของ

องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

3) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร

สวนตำบลปากชอง 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

 

3.2 การรับฟ งความ
คิด เห็ น  การรับและ
ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง

รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 

4) มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหาร

สวนตำบลปากชอง 

0 0 0 0 0  

3.3 สงเสริมการมีสวน

รวมของภาคประชาชน 
และบูรณาการทุกภาค
สวน เพ่ือตอต านการ

ทุจริต 

5) กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต 

6) โครงการสรางเครือขายภาคประชาชนเพ่ือเฝาระวังการทุจริตของ

องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

 

 รวม จำนวน    6    โครงการ       

 

 



  

 
11 
 

 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 หมาย

เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

4. การยกระดับ

ก ล ไ ก ก า ร

ตรวจสอบการ

ดำเนินงานของ

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

4.1 การจัดวางระบบ

ตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยง

การทุจริต 

1) โครงการจดัทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป 

2) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

3) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหาร

สวนตำบลปากชอง 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

4.2 การสงเสริม

บทบาทการตรวจสอบ

ของสภาทองถ่ิน 

4) โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ี

เก่ียวของสำหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

5) กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 

50,000 

 

0 

50,000 

 

0 

50,000 

 

0 

50,000 

 

0 

50,000 

 

0 

 

4.3 มาตรการจดัการ

เรื่องรองเรียนการ

ทุจริต 

6) มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบ

การทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

7) มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับ

การทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

 รวม จำนวน    7    โครงการ       

 รวมท้ังสิ้น จำนวน   50     โครงการ       
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 สวนท่ี 3   

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

 

มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต 
 

1.1 การเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ

การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

ลำดับที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน สำหรับ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง่ือนไข และ

หลักเกณฑตางๆ ท่ีบุคลากร สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติ

หนาท่ีการดำเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจำมักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความ

ชำนาญ ประสบการณ หรือขาดความรูความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง่ือนไข และ

หลักเกณฑตางๆ ท่ีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม จึงสงผลใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินกระทำผิดกฎหมายระเบียบตางๆ  กอใหเกิดความเสียหายแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และทำใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล  

 ดังนั้น เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวน

ไดสวนเสีย รวมท้ังเปนการเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภา

ทองถ่ิน  จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สำหรับ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ

กฎหมาย ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความพรอมในองคความรู

เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 

 3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
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4. กลุมเปาหมาย 

  ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจางขององคการบริหาร

สวนตำบลปากชอง  

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน  

 2) ประสานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดเตรียมการดำเนินโครงการ 

 3) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ

สำหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 4) จัดทำเอกสารสงเสริมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 5) อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

 6) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 50,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

10. ผลผลิต,ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของสำหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิก

สภาทองถ่ิน ไมนอยกวา 2 ครั้งตอป 

 2) บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนว

ทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ ไมนอยกวา รอยละ 80 (ทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 

ผลลัพธ 

 องคการบริหารสวนตำบลปากชองมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวน

ไดสวนเสีย (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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ลำดับที ่2 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงานใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจำเปนตองดำเนินโครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและ

ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภา

ทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหแก บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

เพ่ือใหการบริหารงาน และปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ประชาชน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ

กฎหมาย ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความพรอมในองคความรู

เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 

 3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

4. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจางขององคการบริหาร

สวนตำบลปากชอง  

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดำเนินโครงการ/แผน ตอผูบริหาร  

 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ

สำหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 3) เผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสำหรับบุคลากร 

ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต  สื่อสังคมออนไลน บอรด

ประชาสัมพันธ จดหมายขาว เปนตน  

 4) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

 5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสำหรับ

บุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรด

ประชาสัมพันธ จดหมายขาว อยางนอย 5 ชองทาง และไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง (เผยแพรประชาสัมพันธราย

ไตรมาส) 

 2) บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนว

ทางการปฏิบตัิหนาท่ีและบริหารราชการ ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 

 ผลลัพธ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับใน

การปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
14 
 

 

ลำดับที ่3 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบรหิารสวนตำบลปากชอง” 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลปากชองไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบล

ปากชองโดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกำหนดข้ันตอนการลงโทษตาม

ความรายแรงแหงการกระทำ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือกำหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตำแหนงหนาท่ี

และไมกระทำการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน 

ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรนำแนวทางการ

ดำเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการ

บริหารสวนตำบลปากชองจึงไดจัดทำมาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการ

บริหารสวนตำบลปากชอง” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจำทุกระดับนำไปใชในการปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการ

มีผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการใหมีความโปรงใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบตัิงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

 2) เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ท้ังในระดับองคกร ระดับบุคคล

และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง เพ่ือใหการ

ดำเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3) เพ่ือทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ

และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

 4) เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอำนาจใน

ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ

สังคม ตามลำดับ 

 5) เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง

เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
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4. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจางขององคการบริหาร

สวนตำบลปากชอง  

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการตอผูมีอำนาจ 

 2) กำหนดแนวทาง รูปแบบ และชองทางในการเผยแพรประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลในองคกรและ

สาธารณชน 

 3) ประสานงานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบท่ีกำหนด 

 4) ดำเนินการเผยแพรประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยมสำหรับองคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือ

เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ ตามแนวทางและรูปแบบท่ีกำหนด 

 5) ดำเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรม เปดเผยเปนการท่ัวไปแกสาธารณชน

ใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง 

กำหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปน

ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบท่ีกำหนด) 

 6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 

 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรบัผิดชอบ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการเผยแพรประมวลจริยธรรม อยางนอย 3 ชองทาง 

  2) คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจางท่ัวไป มีความรู

ความเขาใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล)  

 ผลลัพธ 

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ พนักงานปฏิบัติงานขององคการบริหาร

สวนตำบลปากชองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง(สำรวจโดยใชแบบ

ประเมินติดตามผล) 
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ลำดับที่ 4 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยสถานการณหรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอ

การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนง การกระทำดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนา

หรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม

เหลานี้เปนการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคำนึงถึงผลประโยชนสาธารณะ 

(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคำนึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลปากชองจึงไดดำเนินโครงการปองกันผลประโยชนทับซอนของรองค

การบริหารสวนตำบลปากชองเพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหความรูความเขาใจแกพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับการปองกันผลประโยชน

ทับซอน 

 2) เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทำงานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการ

บริหารสวนตำบลปากชอง 

 3) เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง มีจิตสำนึก 

คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทำงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผล

ใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

4. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจางขององคการบริหาร

สวนตำบลปากชอง  

5. วิธีการดำเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทำงาน/มอบหมายผูรับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด

ผลประโยชนทับซอนของตำแหนงตางๆ 

 2) ปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน และจัดทำ

รางคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 3) จัดเวทีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะจากบุคลากรภายในองคกรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแนว

ทางการดำเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 4) ปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนตาม

ขอเสนอแนะท่ีไดจากเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ และจัดทำคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชน

ทับซอน 
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 5) จัดประชุมเพ่ือใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน

ผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรของหนวยงาน 

 6) เผยแพรคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนใหแกบุคลากรของหนวยงาน 

และสาธารณะชนใหรับทราบ 

 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 

 5,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) พนักงานขององคการบริหารสวนตำบลปากชองมีความรูความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 

รอยละ 80 ของจำนวนพนักงานฯ (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู) 

2) มีคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน จำนวน 1 ชุด  

3) มีการเผยแพรคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนแกสาธารณชน อยางนอย 2 ชองทาง 

(เชน เว็บไซตหนวยงาน บอรดประชาสัมพันธหนวยงาน หนังสือเวียน) 

 ผลลัพธ 

 พนักงานขององคการบริหารสวนตำบลปากชองมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชน

ทับซอน (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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ลำดับที ่5 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือ

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  

 การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผูปฏิบัติงานตองมีความรูความสามารถตามหนาท่ีความ

รับผิดชอบแลว ยังตองมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนำไปสูการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององคกร

อยางยั่งยืน กอใหเกิดประโยชนสงูสุดตอประชาชน  

 องคการบริหารสวนตำบลปากชองจึงไดตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสรางจิตสำนึก

ใหบุคลากรตระหนักในการเปนขาราชการท่ีมีเกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียง เปนลำดับท่ีดีของสังคม ยึดม่ัน

ในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง มีความรู ความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม 

จริยธรรม อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ และประชาชนผูรับบริการ รวมท้ังสรางจิตสำนึก

เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานอันจะนำไปสูการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององคกรอยาง

ยั่งยืน จึงไดกำหนดใหมีการจัดโครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองคการบริหาร

สวนตำบลปากชอง 

3. วัตถุประสงค  

1) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนำหลักคุณธรรม จริยธรรม

มาประยกุตใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบตัิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  

2) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริตใหเจาหนาท่ีของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม ในการ

ปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต 

4. กลุมเปาหมาย 

 เจาหนาท่ี บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติ 

 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวขอการอบรม 

 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม

เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  

 5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการท่ีกำหนด 

 6) รายงานผลการดำเนินการ 

 7) เผยแพรการดำเนินโครงการผานเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินการ 

 50,000 บาท      

8. ผูรับผิดชอบ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 

2) บุคลากรมีความรูความเขาใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปปรับใชในชีวิตประจำวันและ

การปฏิบัติงานได ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบทดสอบความรู/แบบประเมินผล) 

 ผลลัพธ 

 บุคลากรนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใชในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน กอใหเกิด

วัฒนธรรมองคกรสุจริตในหนวยงาน (สำรวจโดยใชแบบติดตามประเมินผล) 
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ลำดับที ่6 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการสราง

วัฒนธรรมสุจริต สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความใสสะอาดปราศจาก

พฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต 

ดังนั้นองคการบริหารสวนตำบลปากชองจึงไดกำหนดดำเนินโครงการเสริมสรางองคความรูดานการ

ตอตานการทุจริตข้ึน เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลปากชองมีความรูความเขาใจในการตอตาน

การทุจริต สอดสองเฝาระวังไมใหเกิดการกระทำการทุจริต รวมกันตอตานการทุจริต อันจะนำไปสูการเปน

องคกรท่ีปลอดทุจริตในท่ีสุด 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 

ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 

 2) เพ่ือใหคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ พนักงาน

ท่ัวไป เฝาระวังการทุจริต และรวมกันตอตานการทุจริต 

4. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ พนักงานท่ัวไป ขององคการ

บริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำโครงการและขออนุมัติตอผูมีอำนาจ 

 2) ประสานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือกำหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพรขอมูล 

 3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสำนึกดานการตอตานการทุจริต  

 4) นำขอมูลท่ีไดมาจัดทำเปนสื่อเสริมสรางองคความรูตามรูปแบบท่ีกำหนด (เชน แผนพับ จดหมาย

ขาว วีดิทัศน ปายประชาสัมพันธ เปนตน) 

 5) ดำเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและ

ถือปฏิบัติอยางเครงครัด ตามแนวทางและชองทางท่ีกำหนด 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต  

 1) มีการเผยแพรขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตจำนวนอยางนอย 5 เรื่องข้ึนไป 

 2) คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ พนักงานท่ัวไป มี

ความรูดานการตอตานการทุจริต (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 

 ผลลัพธ 

 คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ พนักงานท่ัวไป เฝา

ระวังการทุจริต และรวมกันตอตานการทุจริต (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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ลำดับที ่7 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการเชิดชูเกียรตบุิคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ 

และซ่ือสัตยสุจริต  

2. หลักการและเหตุผล 

  ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจท่ีสำคัญตอการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอำนาจดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานการบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณและ

ภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากหนวยงานตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีใน

เรื่องตาง ๆ เชน เกิดประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน

ความจำเปน ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองอยางท่ัวถึง หากพนักงานหรือ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตย

สุจริต จะทำใหเกิดประโยชนแกประชาชนอยางสูงสุด ลดปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินได  

 องคการบริหารสวนตำบลปากชองจึงไดดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตาม

มาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือยกยองชมเชย หรือใหรางวัล พนักงานหรือบุคลากร

ท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือเปนตนแบบใหแกพนักงาน

และบุคลากรคนอ่ืนๆ ในองคกร รวมท้ังเปนการสรางขวัญและกำลังใจใหแกพนักงาน บุคลากร ใหปฏิบัติงาน

เปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริตตอไป  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดพนักงานตนแบบดานการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

2) เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจแกบุคลากรในการปฏิบัติงานโเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะ

อุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต 

4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรองคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) แตงตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะ

อุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต  

2) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 

3) จัดทำประกาศหลกัเกณฑการคัดเลือก และเผยแพรใหบุคลากรใหทราบ 

4) เชิญชวนใหสำนัก/กองในองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑเพ่ือเขารับการคัดเลือก 

5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน 

ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต  

6) ประกาศผลการคัดเลือก  
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7) มอบประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากรท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ 

 8) เผยแพร ประชาสัมพันธบุคลากรท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ ใหแกบุคลากรภายในหนวยงานและ

สาธารณชนไดรับทราบผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ 

จดหมายขาว เสียงตามสาย หอกระจายขาว เปนตน  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีบุคลากรตนแบบดานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต 

 ผลลัพธ  

 เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
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1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

ลำดับที ่8 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตร

ชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ 

ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลกัดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยยุทธศาสตรชาติ 20 

ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ซ่ึงจะตองนำไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปน

ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสำคัญกับการปลูกฝงใหคนไทยไมโกง โดยการสงเสริมสนับสนุนให

ทุกภาคสวนมุงสรางจิตสำนึกในการรักษาประโยชนสาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุมในสังคม ควบคูกับการปลูกฝงจิตสำนึกความซ่ือสัตยสุจริต 

คานิยมท่ีถูกตอง สรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตและการรูเทาทันการทุจริตของสังคมไทย โดย

อาศัยกลไกทางสงัคมเปนมาตรการในการลงโทษผูกระทำผิดหรือผูกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลปากชองจึงไดดำเนินโครงการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการ

ดำเนินชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชน 

 2) เพ่ือเสริมสรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตใหแกประชาชน 

 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจำวัน  

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลปากชอง  

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติ 

 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 3) กำหนดรปูแบบ กำหนดการ และหัวขอการอบรม 

 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม

เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  

 5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการท่ีกำหนด 

 6) รายงานผลการดำเนินการ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 100,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 

 2 ) ประชาชนมีความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใชใน

ชีวิตประจำวันได ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล) 

 ผลลัพธ 

 ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตประจำวันได ไมนอยกวารอยละ 80 

(สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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ลำดับที ่9 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอำนาจการปกครอง เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ

เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนำไปสูการพัฒนาท่ัวท้ัง

ประเทศ ท้ังนี้ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2542 ตลอดจนหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ

ในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการ

มีสวนรวมของทุกภาคสวน  

 รวมท้ัง แผนการปฏิรูปดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกำหนด      

กลยุทธดานการปองกันและเฝาระวังท่ีมุงเนนการเรงสรางการรับรูและจิตสำนึกของประชาชนในการตอตาน

การทุจริตประพฤติมิชอบ สงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีสวนรวมในการตอตานทุจริต 

รวมถึงสรางลักษณะนิสัยไมโกงและไมยอมใหผูใดโกง เพ่ือตอตานการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และ

ผูปกครอง 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลปากชองจึงใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตโดยเริ่มจากการ

สรางจิตสำนึกใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ตอตานการทุจริต โดยไดจัดทำโครงการเสริมสรางคานิยมการ

ตอตานการทุจริต เพ่ือเปนการปลูกฝงคานิยม ใหมีทัศนคติ วิสัยทัศนในการตอตานการทุจริต รวมท้ังรณรงคให

ประชาชนจากทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีเปนกลไกในการแกไขปญหาการทุจริตใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริม และสรางจิตสำนึกใหตระหนักถึงการสรางคานิยมและการเฝาระวังตอตานการทุจริต

ใหแกเด็ก เยาวชนและประชาชน 

 2) เพ่ือรณรงคใหเด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรูความเขาใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรม 

 3) เพ่ือประชาสัมพันธบุคคลลำดับท่ีดีดำรงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสูองคกรหรือบุคคลภายนอก 

 4) เพ่ือเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นไปสูประชาชนทุกภาคสวน 

4. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ พนักงานจาง เด็ก เยาวชน และประชาชน ใน

เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดหาขอความท่ีเก่ียวของกับการสรางคานิยมการตอตานการทุจริต 

 2) จัดทำสื่อในรูปแบบตามชองทางท่ีกำหนดไว 
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 3) เผยแพรใหประชาชน รวมท้ังนักเรียนในโรงเรียนตางๆ ภายในเขตพ้ืนท่ี 

 4) จัดกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีตางๆ  

 5) ประเมินติดตามผลการดำเนินการ 

 6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 50,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) เผยแพรสื่อการสรางคานิยมตอตานการทุจริต ไมนอยกวา 5 ชองทาง 

 ผลลัพธ 

 1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรูความเขาใจและมีความตระหนัก

รวมกันในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไมนอยกวารอยละ 70 (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล) 

 2) ประชาชนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริต ไมนอยกวารอยละ 70 ของประชาชนท่ีเขารวม

โครงการ (สำรวจจากรายชื่อเครือขายตอตานการทุจริต) 
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ลำดับที ่10 

1. ช่ือโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

2. หลักการและเหตุผล 

 สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำ

ใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการ

ทุจริตทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ 

 เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียนืในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง องคการบริหารสวนตำบล

ปากชอง จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเกียรติ เผยแพรประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก

ผูกระทำความดี เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกำลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม 

จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความ

ดีและคุณธรรม เปนรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สจุริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 2) เพ่ือยกยองเชดิชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 

 3) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลท่ีดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 4) เพ่ือสรางขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอันเปน 

กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 

4. กลุมเปาหมาย 

 หนวยงานและบุคคลในเขตพ้ืนท่ี 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) แตงตั้งคณะทำงานยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

 2) คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปน

ท่ีประจักษ  

 3) จัดทำประกาศหลักเกณฑยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี

ประจกัษ และเผยแพรใหแกสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 

 4) คณะทำงานฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี

ประจกัษ 

 5) ประกาศผลการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ และ

เผยแพรใหแกสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 

 6) ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให

เปนท่ีประจักษ 

 7) รายงานผลการดำเนินงาน 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 จำนวนหนวยงานและบุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

 ผลลัพธ 

 1) มีหนวยงานและบุคคลตนแบบท่ีดีปรากฏตอสังคม 

 2) ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขวัญกำลังใจ และมีจิตสำนึกปฏิบัติตนเปน

ประโยชนตอสังคม มีความซ่ือสัตยสุจริต  
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1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

ลำดับที ่11 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคการบรหิารสวนตำบลปากชอง  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทำลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอน

วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี

คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุม

เด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจและหนาท่ีในการ

จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) 

การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนา

คนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณ ท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กำหนดใหรัฐตองสงเสริม

การดำเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  

องคการบริหารสวนตำบลปากชอง จึงพิจารณาเห็นความสำคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการ

สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตำบลปากชอง ข้ึน เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกัน

และคานิยมท่ีถูกตองซ่ึงจะเปนรากฐานท่ีสำคัญ ท่ีทำใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และ

เปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันท่ีไดผลท่ีสุด  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต 

 2) เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษา

ประโยชนสวนรวม 

 3) เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกง

ทุกรูปแบบ 

4. กลุมเปาหมาย 

 เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง  จำ 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 2) แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 

 3) ดำเนินการตามโครงการ 

 4) สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 

 5) รายงานผลการดำเนินการ 



  

 
31 
 

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 30,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) เด็กและเยาวชนขององคการบริหารสวนตำบลปากชองไดรับการฝกอบรม  

 2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู  สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี  สามารถนำความรู

ประสบการณท่ีไดรับมาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบ

ประเมินผล/แบบทดสอบ)  

 ผลลัพธ 

 1) เด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต ไมนอยกวารอยละ 80 

(สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 

 2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 

 3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน

สวนรวม ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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1.3.2 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบตอสวนรวม 

ลำดับที ่12 

1. ช่ือโครงการ : โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบ

การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม

สงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ท่ีกำหนดใหการจัดการศึกษาเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง

รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มี

ศาสนาท่ีตนนับถือเปนเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ มาตรา 41 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสิทธิจัด

การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพรอมความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ิน 

 องคการบริหารสวนตำบลปากชอง ไดตระหนักและใหความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเปนพลังท่ีสำคัญ

ในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงไดดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนดาน

จิตใจ ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ

ตนท่ีดี ใหมีทักษะในการดำเนินชีวิต “เกง ดี และมีความสุข” ซ่ึงเปนการสรางภูมิตานทานใหกับตนเองดวย

คุณธรรม ใหเปนผูมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลกนำพาชีวิตสูความสำเร็จ เพ่ือเก้ือกูลแกตนเองและประเทศชาติใน

ท่ีสุด  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตนของ

ศาสนาท่ีตนนับถือ 

 2) เพ่ือใหนักเรียนมีความซ่ือสัตย สุจริต มีความกตัญูกตเวที มีเมตตา กรุณาเอ้ือเฟอเผื่อแผและ

เสียสละเพ่ือสวนรวม 

 3) เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดี คนเกงและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 4) เพ่ือสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของเทศบาลในการตอตาน

การทุจริต 

4. กลุมเปาหมาย 

 นักเรียนของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธกีารดำเนินการ 

 1) จัดทำคำสั่งแตงต้ังคณะทำงานในการจัดอบรมใหความรูหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรตาน

ทุจริตในโรงเรียน 

 2) จัดประชุมคณะทำงานในการกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ แนวทางการดำเนินงานในการเตรียมความ

พรอม เพ่ือใหงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
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 3) ดำเนินการขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการใหเปนไปตามระเบียบฯ การใชงบประมาณและพัสดุ

ของสถานศึกษา 

 4) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ และสถานท่ีในการจัดโครงการ 

 5) ดำเนินการจัดกิจกรรมคายคุณธรรม 

 6) สรุปติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 ปงบประมาณ 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 30,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

        นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลปากชองไดรับการอบรมหลักสูตรตามโครงการ 

รอยละ 100 

 ผลลัพธ 

         1) จำนวนนักเรียนตั้งแตระดับอนุบาล – ประถมศึกษา นำความรูดานหลักธรรมมาปฏิบัติและ

นำมาประยุกตใชในชีวิตประจำวัน ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตาม/แบบสอบถามครู) 

         2) เด็ก นักเรียน ไดซึมซับความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใชดำเนิน

ชีวิต ใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตาม/แบบบันทึก

ความดี) 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส 

2.1 การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ลำดับที ่13 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปรับปรงุและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาส

กวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจำเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะ

สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสาร

ของราชการ  

 ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง

จึงไดมีศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมท้ังดำเนินการปรับปรุงขอมูล

ขาวสารใหครบถวน และเปนปจจุบัน ผานชองทางในสื่อตางๆ ของหนวยงาน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน  

 2) เพ่ือมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสำหรับประชาชน 

 3) เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาท่ีตอสาธารณชน 

 4) เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานขององคการบริหาร

สวนตำบลปากชอง 

4. กลุมเปาหมาย  

 ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพ่ือดำเนินการใหมีการ

เผยแพรขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ    

 2) แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร  

 3) จัดตั้งหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังมี

การแสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอยางชดัเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบันทาง

เว็บไซตของหนวยงานและสื่ออ่ืน ๆ 

 5) จัดทำขอมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลปากชองเพ่ือ

เผยแพรตอสาธารณชน ผานสื่อชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ สม่ำเสมอ โดยใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

การบรหิารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซ้ือจัดจาง 
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การใชจายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ 

ขอบังคับท่ีกำหนดแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

 6) จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ ท่ีจะติดตอสอบถาม

หรือขอขอมูล หรือรับฟงคำติชม/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ เชน  

  - มีหมายเลขโทรศัพทเฉพาะท่ีมีเจาหนาท่ีใหบริการขอมูลตลอดระยะเวลาทำการ  

  - แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการท่ีจะติดตอ

สอบถาม/ขอขอมูล/แสดงความคิดเห็น  

  - มีชองทางการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดตั้งศูนยบริการรวม กลอง/ตูรับฟงความ

คิดเห็น การประชุมรับฟงความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน เว็บบอรด เปนตน  

 7) ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดำเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือ

ระบบ Call Center  

 8) จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 

 9) จัดทำรายงานผลสถิติผูมารับบริการ รวมท้ังขอเสนอแนะในการใชบริการ และสรุปผลเสนอผูบริหาร

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีจำนวนชองทางการประชาสัมพันธ อยางนอย 5 ชองทาง 

2) มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลปากชองให

มีขอมูลท่ีครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน   

ผลลัพธ 

ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยขอมูลขาวสารไมต่ำกวารอยละ 80 (ใชแบบสำรวจ

ความพึงพอใจการใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร) 
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ลำดับท่ี 14 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังใน

เรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ 

แตตองเปนไปตามอำนาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกำหนดไว ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ

บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต 

มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกำหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ใหสวนราชการ

ดำเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน 

คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 

 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลปากชองเปนไปอยางโปรงใส 

ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงดำเนินโครงการเสริมสราง

ความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางได

ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม

ตางๆ ขององคการบรหิารสวนตำบลปากชอง 

 2) เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 3) เพ่ือปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

4. กลุมเปาหมาย 

 1) บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

 2) ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) รวบรวมขอมูลแผนการใชจายงบประมาณประจำป แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุ 

 2) เผยแพรแผนการใชจายงบประมาณประจำป แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุ ใหประชาชนได

ทราบผานทางเว็บไซตและชองทางตางๆ 

 3) จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการใชจายเงินงบประมาณใหมีความโปรงใส คุมคา และสรางการมีสวนรวมในการติดตามและ

ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

 4) ฝกอบรมใหบุคลากรภายในและประชาชนใหมีความรูเก่ียวของกับการพัสดุ 



  

 
37 
 

 

 5) จัดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เชน 

สังเกตการณ ติดตามผลการดำเนินการในการจัดซ้ือจัดจาง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสด ุเปนตน 

 6) ประชุมกำกับติดตามการใชจายงบประมาณประจำป 

 7) รายงานผลการดำเนินการ และเผยแพรผลการดำเนินงานใหบุคลากรภายในหนวยงานและ

สาธารณชนใหทราบโดยท่ัวกัน ผานชองทางตางๆ ไดแก 

  7.1) ผลการดำเนินโครงการ 

  7.2) รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณประจำป  

  7.3) รายงานสรุปผลการใชจายงบประมาณประจำปตามวงรอบท่ีกฎหมาย/ระเบียบกำหนด 

  7.4) รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางรายเดือนและรายป  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลงั และการพัสดุ ไมนอยกวา 3 ชองทาง 

 2) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการใชจายงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง  

 ผลลัพธ 

 จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ลดลง 
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ลำดับที่ 15 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของ

องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตำบลปากชองมีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหา

รายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การท่ีองคการ

บริหารสวนตำบลปากชองจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง

บริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้นเพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ

ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลปากชองได จึงไดจัดทำมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และ

มาตรการกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตำบลปากชองเพ่ือใหมีการเผยแพร

ขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎขอบังคับท่ีกำหนดไวรวมท้ังจัดใหมีการปดประกาศ เผยแพร

ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม

ของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกำหนดไว  เชน 

ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซ้ือ     

จัดจาง ฯลฯ 

 2) เพ่ือกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกำหนด  

3) เพ่ือกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  

4) เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส และประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล  

4. กลุมเปาหมาย 

 สำนัก กอง สวน ฝายตางๆ ในองคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดต้ังคณะทำงานจัดทำมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพรขอมูล

สาธารณะขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

2) ประชุมคณะทำงานฯ  

2.1) กำหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเผยแพรขอมูลของ

องคการบริหารสวนตำบลปากชองตอสาธารณชน โดยพิจารณาใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีเปนประโยชนกับ

สาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ และ

ชองทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 



  

 
39 
 

 

  2.1.1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก โครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน ขอมูล

ผูบริหาร อำนาจหนาท่ี แผนยุทธศาสตร หรือแผนพัฒนาหนวยงาน ขอมูลการติดตอ กฎหมายท่ีเก่ียวของ ขาว

ประชาสัมพันธ การปฏิสัมพันธขอมูล เครือขายสังคมออนไลน (Social Network)  

2.1.2) การบริหารงาน ไดแก แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการ

ดำเนินงานประจำปรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป คูมือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

การใหบริการ E – Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจำป รายงาน

การกำกับติดตามการใชจายงบประมาณประจำปรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ

ประจำป แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหา

พัสดุ สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การสงเสริมความโปรงใส ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการ

เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  

2.2) กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ เผยแพรขอมูลขาวสารการ

ใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน เพ่ือเปนประโยชนตอ

ประชาชน  

3) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร

ขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

4) รายงานผลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของรองค

การบริหารสวนตำบลปากชองใหผูบริหารทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9.ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีการเปดเผยขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนกับสาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ และชองทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
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   - ขอมูลพ้ืนฐาน 

   - การบริหารงาน 

   - การบริหารเงินงบประมาณ 

   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

   - การสงเสริมความโปรงใส 

2) มีการเผยแพรขอมูลสาธารณะใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกำหนดไว   

 3) กำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

กฎขอบังคับท่ีกำหนด  

4) กำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  

ผลลัพธ 

1) ประชาชนมีความพึงพอใจตอการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมต่ำกวา

รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ) 

2) ภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 
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2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

ลำดับที ่16 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร

องคการบริหารสวนตำบลปากชองดวยการจดัทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติเพ่ือยกระดับคุณธรรม

และความโปรงใส 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตำบลปากชองเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

ระดับทองถ่ิน และคาดหวังวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเปนกลไกท่ีสำคัญในการสรางวัฒนธรรมสุจริต 

รวมท้ังผูบริหารมีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารให

เปนไปตามหลกัการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของ

ประชาชน จึงไดมีการดำเนินการจัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการ

บริหารงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลปากชองดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ

ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  

3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลปากชองแสดงเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรม

มาใชในการบริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ

ความโปรงใส 

2) เพ่ือประชาสัมพันธการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ

โปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลปากชองสูการรับรูของสาธารณชน  

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการ

บริหารสวนตำบลปากชอง 

4. กลุมเปาหมาย 

 1) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง  

 2) ประชาชน 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติตอผูมีอำนาจ 

 2) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ชองทางในการแสดงเจตนารมณฯ 

 3) จัดทำประกาศเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร 

 4) ผูบริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริตฯ 

 4) เผยแพรประกาศเจตนารมณฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ชองทาง ท่ีกำหนด 

 5) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

 6) จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ  
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 7) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามชองทางและรูปแบบท่ีกำหนด 

 8) ผูบริหารควบคุมติดตามใหดำเนินการตามแผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริต 

 9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีประกาศเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทำ

แผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผูบริหาร เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  

 3) มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวน

ตำบลปากชองพ.ศ. 2566 - 2570  

 ผลลัพธ 

 องคการบริหารสวนตำบลปากชองมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
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ลำดับที่ 17 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ไดกำหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดใหการพัฒนาคานิยมของ

นักการเมืองใหมีเจตนารมณท่ีแนวแนในการทำตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต 

เห็นแกประโยชนสวนรวม เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนำไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต

และประพฤติมิชอบ” 

 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น

ปฏิรูปดานการปองปราม ไดกำหนดกลยุทธใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา 

มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปน

ตัวอยางในการบริหารงานดวยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดำเนินการใหถือเปน

ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

องคการบริหารสวนตำบลปากชองเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

ระดับทองถ่ินเอง มีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารให

เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของ

ประชาชน ผูบริหารไดใหความสำคัญกับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตเปนอยางยิ่ง จึงไดเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกรในการปองกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพ่ือหลีกเลี่ยงการ

กระทำอันอาจมีผลตอดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงนำไปสู การเลือกปฏิบัติ หรือกอใหเกิด

ผลประโยชนทับซอน  

3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

2) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบรหิาร

สวนตำบลปากชองมีวัฒนธรรมองคกร NO Gift Policy 

4. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง

วิธีดำเนินการ 

 1) ผูบริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือรวมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไมรับ – ไมให” 

 2) จัดทำประกาศใช NO Gift Policy พรอมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 

 3) ผูบริหารประกาศใช NO Gift Policy  

 4) เผยแพรประกาศใช NO Gift Policy ใหแกบุคคลภายในองคกรและสาธารณชนใหรับทราบโดยท่ัวกัน 

 5) ประเมินผลและติดตามผลการใชมาตรการ NO Gift Policy 

 6) รายงานผลการดำเนินการ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ 

2) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบคุลากรขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง

ดำเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จำนวนรอยละ 100 (สำรวจโดยใชแบบประเมิน/แบบ

สำรวจ) 

 ผลลัพธ 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมมีเรื่องรองเรียน

เรื่องสินบน 
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ลำดับที ่18 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสำคัญในการดำเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส

ของหนวยงาน โดยการจัดทำ “มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบล   

ปากชอง” เพ่ือปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน

ตามภาระหนาท่ีดวยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปรงใส เทาเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรดานคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน  

3. วัตถุประสงค 

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

  1) จัดตั้งคณะทำงานสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน  

 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือดำเนินการ ดังนี้ 

  2.1) วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

  2.2) จัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหดีข้ึน ซ่ึงตองสอดคลองตามผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส โดย

ตองมีรายละเอียดตางๆ เชน การกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูท่ีเก่ียวของ การกำหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 

การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามใหนำไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน  

 3) เผยแพรผลการวิเคราะหและมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสบนเว็บไซตของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงชองทางอ่ืนๆ 

 4) ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดำเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความ

โปรงใส 

 5) ปฏิบัติตามมาตรการ  

 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

 7) รายงานผลการดำเนินการ 

 8) เผยแพรรายงานผลการดำเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบ  

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง

 ผลลัพธ 

 องคการบริหารสวนตำบลปากชองมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป)  
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ลำดับที ่19 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล  

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2542 ไดกำหนดอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมี

อำนาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขตองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความ

คลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนำหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล

มาใชในการบริหารงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิด

ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

 การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

ใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทำงานท่ีเปนรูปธรรม

ชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทำงานได ดานการพัฒนาระบบบริหารให

มีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรม ตรวจสอบ

ไดอยางแทจริงตอไป 

 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทำงานไดองคการบริหารสวนตำบล      

ปากชองจึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบรหิารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง

 2) เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏบิัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 

 3) เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 

 4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพไดคนดี 

คนเกงเขามาทำงาน 

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) ผูบริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 

กฎระเบยีบ 

 2) จัดประชุมหนวยงานชี้แจงบทบาทอำนาจและหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ 
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 3) จัดตั้งคณะทำงานเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 

 4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในดานการบริหารงานของผูบริหารและรวบรวม

ความเห็นเสนอตอผูบริหาร 

 5) คณะทำงานพิจารณากำหนดมาตรการในการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน 

  - มาตรการปองกันแนวทางการไดรับการรองขอ/สั่งการดวยวาจาของผูบังคับบัญชาใหทำงาน

สวนตัวท่ีมิใชงานราชการ 

  - มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการมาใชในการเลื่อน

ข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 

  - มาตรการการนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร (ITA) มาใชในการ

เลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 

  - มาตรการปองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการ และแตงตั้งใหเปน

พนักงาน 

  - มาตรการเสริมสรางความโปรงใสในการพัฒนาบุคลากรขององคกร 

  ฯลฯ 

 6) ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 

 7) ดำเนินการตามมาตรการ 

 8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 - มีมาตรการดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลของหนวยงาน จำนวน 1 มาตรการ 

 ผลลัพธ 

 - ขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลปากชองลดลง 
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ลำดับที ่20 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ

บริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ

พัฒนาผลงาน ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบลปากชองไดใหความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ

การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลำดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการ

ใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ดังนั้นองคการบริหาร

สวนตำบลปากชองจึงไดดำเนินกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

4. กลุมเปาหมาย 

 ขาราชการองคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โดยแตงตั้งปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปน

กรรมการ และขาราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 

 2) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย

ประกอบดวย ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และขาราชการท่ี

รับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 

 3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีให

คำปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก

คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาทบทวน

ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของขาราชการเสนอมา  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบ  

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 บุคลากรของหนวยงานมีความพึงพอใจตอระบบของการเลื่อนข้ันเงินเดือนไมต่ำกวารอยละ 80 (สำรวจ

โดยแบบประเมิน) 

 ผลลัพธ 

 ขอรองเรียนในการเลื่อนข้ันเลื่อนเงินเดือนลดลง 
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ลำดับที ่21 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกำหนดใหมีการ

บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ

ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพ่ิมเติม

และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดจัดทำกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำป” เพ่ือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปดวยความถูกตอง เกิด

ความคุมคาและมีประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 

และดำเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปน

เรื่องสำคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเปนตอการบริหารงาน

ขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลปากชองมีสวนรวมในการติดตามความกาวหนา

ในการเบกิจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

 2) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลปากชองมีสวนรวมในการตรวจสอบการเบิกจาย

งบประมาณ 

 3) เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทำงานควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 

 2) จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝาย เพ่ือติดตามความกาวหนาการเบิกจายงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการรายงานการใชจายงบประมาณประจำเดือน/ประจำไตรมาส 

 3) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกตอง 

(Cross Check) 

 4) ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณตามท่ีคณะทำงานกำหนด 

 5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบ  

 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนา/รายงานการใชจายงบประมาณ อยางนอย ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 2) มีการดำเนินการตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกตอง (Cross 

Check)  

 ผลลัพธ 

 ขอผิดพลาดในการเบิกจายงบประมาณลดลงรอยละ 80  
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ลำดับที ่22 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจำป” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกำหนดใหมีการ

บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ

ประชาชนองคการบริหารสวนตำบลปากชองจึงไดดำเนินกิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจำป” 

เพ่ือปรับปรุงการจัดหาพัสดุใหมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณถัดไป  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือทราบปญหาอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจาง 

 2) เพ่ือใหไดขอมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพ 

 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 

4. กลุมเปาหมาย 

 ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง 

 2) วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง 

 3) สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

 4) รายงานผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางแกผูบริหาร เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใน

ปงบประมาณถัดไป 

 5) เผยแพรขอมูลใหบุคลากรของหนวยงานและประชาชนไดรับทราบท่ัวกัน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) รายงานผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางประจำป จำนวน 1 ฉบับ 

2) มีการเผยแพรผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางประจำปแกสาธารณชน อยางนอย 3 ชองทาง 

ผลลัพธ 

 ขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณถัดไปลดลง  
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ลำดับที ่23 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี กำหนดใหมีการบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน
รวมท้ัง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได
กำหนดการดำเนินการเพ่ือปองกันมิใหเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม  
 ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตำบลปากชองใหความสำคัญกับการดำเนินการเพ่ือปองกันมิใหเกิดการ
ดำเนินการท่ีขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม จึงไดจัดทำ “มาตรการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง” 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบตัิงานโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 2) เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3) เพ่ือปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
4. กลุมเปาหมาย 
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 
 2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการ
บริหารสวนตำบลปากชอง และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน 
 3) จัดทำคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานใน
การจัดหาพัสดุ และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน 
 4) ปรับปรุงข้ันตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผู
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 5) ดำเนินการตามมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน 
 6) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพรรายงานผลแกสาธารณชน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศใชมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน จำนวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ 
 จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ลดลง 
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ลำดับที ่24 

1. ช่ือโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตำบลปากชอง 

2. หลักการและเหตุผล  

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2542 ไดกำหนดอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมี

อำนาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขตองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความ

คลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนำหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล

มาใชในการบริหารงาน ซ่ึงจะสงผลใหตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง  ท้ังนี้

การเพ่ิมข้ึนของประชากร ตลอดจนภาวการณในยุคโลกาภิวัตนท่ีประชาชนมีชองทางในการเขาถึงแหลงขอมูล

ไดมากข้ึน ยอมสงผลกระทบตอการดำเนินกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน

การใหบริการท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงไดจัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ

การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลตอไป 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

 2) เพ่ือทราบถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะจากการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวน

ตำบลปากชอง 

 3) เพ่ือสรางชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนผูรับบรกิารในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) เก็บรวบรวมขอมูลในการใหบริการประชาชนตามอำนาจหนาท่ีและภารกิจขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอยางนอยตองครอบคลุมดานตางๆ ดังนี้ 

  1.1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  1.2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  1.3) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

  1.4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

  1.5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
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  1.6) ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 2) จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูมาติดตอหรือรับบริการ ณ จุดใหบริการใน

รูปแบบท่ีงายและสะดวก เชน ประเมินผาน QR Code หรือระบบกดปุมแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 

 3) จัดใหประชาชนไดประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน  

4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินใหผูบริหารทองถ่ินทราบ อยางนอย

ปละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจใหบุคลากรภายในหนวยงาน และสาธารณชนไดรับทราบผาน

ชองทางท่ีหลากหลาย เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว เสียงตามสาย หอกระจาย

ขาวเปนตน 
  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินการ 

 20,000 บาท      

8. ผูรับผิดชอบ 

 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต  

 มีระบบ/ชองทางใหประชาชนประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน 

ผลลัพธ 

 จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับที ่25 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวาเปน

สังคมพหุวัฒนธรรม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดใหความสำคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติ

ในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนำแนวทางตามหลักการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช 

โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคำนึงถึงการจัดทำบริการ

สาธารณะท่ีครอบคลุมตามอำนาจหนาท่ี และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการนั้นๆ ไดอยางท่ัวถึง รวมถึง

การอนุมัติ อนุญาต และการใชอำนาจอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย 

ระเบียบ และคำนึงถึงความถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือ

พวกพอง ท้ังนี้ ตองปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนท่ีและผูท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกันไมเลือก

ปฏิบัติ โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถ่ินกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ 

สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคลองกับ

มาตรา 8 แหง  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได

กำหนดใหสวนราชการจะตองดำเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการ

ปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 

 ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลปากชองมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล และอำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดทำ

โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีระบบท่ีโปรงใส ตรวจสอบได ลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน และเกิดประโยชนตอประชาชน 

2) เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกำหนดของหนวยงานใหบริการประชาชน

อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

3) เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน

ในทองถ่ิน 

 4) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ และเกิดความเชื่อม่ันใน

องคกร  

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 
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5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากร เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการปรับปรุง

กระบวนการทำงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน และการบริการใหดีข้ึน และเผยแพรประชาสัมพันธผลการประชุม

ใหบุคลากร และประชาชนทราบ 

 2) จัดใหมีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบตางๆ ในการปฏิบัติงานและใหบริการประชาชน เพ่ือสราง

เกณฑมาตรฐานหรือมีเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน โปรงใสและมี

ประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน 

 3) จัดใหมีและปรับปรุงการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชใน

การดำเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน  

 4) จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก จัดใหมี

กลองวงจรปดภายในสถานท่ีใหบริการ 

 5) จัดใหมีสถานท่ีสำหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ำสำหรับผู

พิการ 

 6) มีการนำระบบออนไลน มาประยุกตใชในการประเมินผลการใหบริการประชาชน  

 7) จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการ

แกไข) กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและใหบริการโดยไมเปนธรรม เชน ทางหมายเลขโทรศัพท สื่อสังคมออนไลน 

อีเมล เว็บไซต เปนตน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 ทุกสวน/ฝาย/กอง องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

 9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

ผลผลิต 

 ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 

 ผลลัพธ 

 จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับที ่26 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการ “บริการเปนเลิศ กอเกิดความประทับใจ” (ยกระดับมาตรฐานการใหบริการ

ตามหลักธรรมาภิบาล) 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจดัการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับ

การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัด

ใหมีการรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินตองให

ความสำคัญในการสรางความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรร

มาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักนิติ

ธรรม และความเสมอภาค ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะท่ีครอบคลุม

ตามอำนาจหนาท่ี และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการนั้นๆ ไดอยางท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และ

การใชอำนาจอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึง

ความถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือพวกพอง ท้ังนี้ ตอง

ปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนท่ีและผูท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ 

 เพ่ือใหหนวยงานมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอำนวยความ

สะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิด

ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือกำกับใหการใชดุลยพินิจและใชอำนาจ

หนาท่ีของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เกิดประโยชน

สขุตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร เกิดความความโปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและ

ความคุมคา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงไดจัดทำโครงการ “บริการเปนเลิศ กอเกิดความประทับใจ” 

(ยกระดับมาตรฐานการใหบริการตามหลักธรรมาภิบาล) 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการใหบริการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล 

2) เพ่ือมีแนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ  

3) เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 

4) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบรกิาร และเกิดความเชื่อม่ันในองคกร 

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนผูรับบริการในองคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) แตงตั้งคณะกรรมการยกระดับมาตรฐานการบริการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
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 2) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง

ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ี

ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ

ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 

 3) จัดทำแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ ปรับปรุงแผนผังกำหนด

ผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 

  1) ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 

  2) จัดทำเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 

  3) จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 

  4) จัดทำ/เตรียมแบบฟอรมคำรองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 

  5) จัดทำคำสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก

ประชาชนท้ังเวลาทำการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

  6) การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

4) ประกาศเปดเผยขอมูลและมาตรฐานการใหบริการ ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการ จัดทำ

แผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการดำเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน ณ ท่ีทำการ และเว็บไซตของ

หนวยงาน 

 5) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ และนำผลดังกลาวมาปรับปรุงการใหบริการ 

 6) รายงานผลการประเมิน ความคิดเห็น ปญหา และอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ และเผยแพรให

บุคลากรและสาธารณชนใหทราบโดยท่ัวกัน 

 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสวน/ฝาย/กอง องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีประกาศแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ 

2) มีแผนภูมิแสดงขอมูลการใหบริการ ข้ันตอนและระยะเวลาการดำเนินการเก่ียวกับการบริการ

ประชาชน ณ ท่ีทำการ และเว็บไซตของหนวยงาน 

ผลลัพธ 

 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 

2) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับที่ 27 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service)  

2. หลักการและเหตุผล  

 การขับเคลื่อนองคกรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ใหอยูในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส            

(e-Service) ไดเขามามีบทบาทสำคัญอยางยิ่ง โดยทำใหผูรับบริการไดรับ ความสะดวก รวดเร็ว ดวยความ

โปรงใส และสามารถปรับตัวใหตรงกับความตองการใหม ๆ ไดตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการ

บริการดวย e-Service จะสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ดานการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการใหบริการสาธารณะ

ตาง ๆ ผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช มีระบบการบริหารจัดการขอมูลท่ีมีความเชื่อมโยงระหวาง

หนวยงานและแหลงขอมูลตาง ๆ นำไปสูการวิเคราะห    การจัดการขอมูลขนาดใหญ เพ่ือการพัฒนานโยบาย

และการใหบริการภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับไดวาเปนสวน

หนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซ่ึงใหทุกหนวยงานนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

งานบริการประชาชนอยางเต็มท่ี เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แมนยำ และมีประสิทธิภาพ อีกท้ังตองเปน

ระบบท่ีประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปรงใสในการทำงานของภาครัฐไดอีกดวย ซ่ึงองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินถือเปนหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีบริการสาธารณะ และอำนวยความสะดวกใหแกประชาชนตามภารกิจ

หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดังนั้น จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ โดยทำใหผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และมี

ความโปรงใส 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูมาขอรับบริการ โดยผูขอรับบริการไมจำเปนตองเดินทางมาติดตอ

ดวยตนเองอีก 

2) เพ่ือลดคาใชจายในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน  

3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนผูรับบริการในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) แตงตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

 2) กำหนดภารกิจในการใหบริการประชาชนผานระบบอิเลก็ทรอนิกส (E-Service) 

 3) จัดทำระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) โดยประชาชน

ผูรับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหนาท่ีหรือภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผานทางเว็บไซต

หรือเครือขายอินเทอรเน็ต โดยเปนชองทางท่ีชวยอำนวยความสะดวกใหแกผูมาขอรับบริการ โดยผูขอรับ

บริการไมจำเปนตองเดินทางมาติดตอดวยตนเองอีก เชน 
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  - ระบบยื่นคำรองออนไลนผานทาง Google Form เพ่ือขอจัดเก็บก่ิงไมใบไม 

  - ระบบยื่นคำรองออนไลนผานทาง Google Form เพ่ือขอรบับริการถังขยะ 

  - ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน 

  - ระบบกรอกขอมูลคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/เบี้นคนพิการท่ีมีชองทางการ

แนบไฟลเอกสารหลักฐานโดยผูขอรับบริการไมตองเดินทางมาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 4) เผยแพรประชาสัมพันธระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) ผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน ฯลฯ 

 5) จัดทำคูมือ/แนวทางการใชงานระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

 6) จัดทำขอมูลสถิติการใหบริการ E-Service โดยแยกขอมูลเปนรายเดือนใหครบทุกเดือน  

 7) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

 8) รายงานผลการดำเนินการ   

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณท่ีดำเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ     

8. ผูรับผิดชอบ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) อยางนอย 1 ภารกิจ 

 ผลลัพธ 

 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

หนวยงานไมนอยกวา รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 

2) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับที ่28 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตำบลปากชองใหความสำคัญกับการปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการ

ปองกันการทุจริตใหมีความโปรงใสความสุจริต และบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จึงไดดำเนินการจัดทำ 

“แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลปากชองบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตตามหลัก   

ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 

3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบรหิารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

  1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ

โปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต,วิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 

 3) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ชองทาง ท่ีกำหนด รวมถึงรายงานการทำ

แผนฯแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทำแผนฯ ใหแก สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบ

รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E 

– PlanNACC) ทางเว็บไซตสำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เปนตน 

 4) ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ใหแก

เจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของนำแผนฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ  

 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 

 7) รายงานผลการดำเนินการแกผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทำแผนฯ ใหแก 

สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุ จ ริ ต ข อ งอ งค ก ร ป ก ค ร อ งส ว น ท อ ง ถ่ิ น  (E – PlanNACC) ท า ง เว็ บ ไซ ต ส ำ นั ก ง า น  ป .ป .ช . 

http//www.nacc.go.th เปนตน 

 8) เผยแพรรายงานผลการดำเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวน

ตำบลปากชองพ.ศ. 2566 - 2570  

 ผลลัพธ 

 องคการบริหารสวนตำบลปากชองมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
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2.3 มาตรการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

ลำดับที ่29 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง” 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ

ปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความ

รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไววา เพ่ือประโยชนในการ

ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ

ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กำหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง

พอใจของประชาชนผูรับบรกิาร ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกำหนด 

 องคการบริหารสวนตำบลปากชองจึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 

โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตำบลปากชองกับปลัดองคการ

บริหารสวนตำบลปากชองและหัวหนาสำนักปลัด/ผูอำนวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทำขอตกลงทุกป 

เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 

 2) เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ

ปฏิบัติราชการ  

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทำขอตกลงการ

ปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดำเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 

โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับปลัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทำงานได

รวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 

1.1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
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1.2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 

1.3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 

1.4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  1.5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 

1.6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 2) ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทำความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  

  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด 

เปนตน 

  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกำกับดูแลตัวชี้วัด และผู

จัดเก็บขอมูล เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของ

หนวยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกลาว 

 4) รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือ

ตัวชี้วัดท่ีกำหนด 

 5) วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 

 6) ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล

สัมฤทธิต์ามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

 7) รายงานผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสำนัก/กอง ขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง 

 ผลลัพธ 

 จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง 
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ลำดับที ่30 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำคูมือสำหรับประชาชนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ปจจุบันหนวยงานภาครัฐมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดใหการประกอบกิจการของ 

ประชาชนตองผานการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การข้ึนทะเบียน และการแจง ในการขออนุญาต 

ดำเนินการตาง ๆ กับหนวยงานของรัฐไมวาแหงเดียว หรือหลายแหง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไมไดกำหนด 

ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานท่ีจำเปน รวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทำใหเกิดความ

คลุมเครือ ไมชัดเจน อันเปนการสรางภาระแกประชาชนอยางมากและเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการคาโลก ดังนั้น เพ่ือใหมีกฎหมายกลางท่ีมีหลักเกณฑ

วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคำขอ สถานท่ีใหบริการ คาธรรมเนียม 

อีกท้ังเปนการลดตนทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการใหบริการของภาครัฐ ใหเกิดความโปรงใส

ในการปฏิบัติราชการ ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี เปดเผยข้ันตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบท่ีชัดเจน 

จึงจำเปนตองจัดทำคูมือสำหรับประชาชนผานระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ท่ีกำหนดใหการกระทำใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตจะตอง

จัดทำ “คูมือสำหรับประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูมารับบริการโดยตรงหรือหนวยงาน

ภาคเอกชนท่ีมารับบริการจากหนวยงานของรัฐ โดยสามารถสืบคนไดจากเว็บไซตขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหมีคูมือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 

ราชการ พ.ศ. 2558 กำหนด  

2) เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหมีขอมูลท่ีชัดเจน

เก่ียวกับหลักเกณฑวิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคำขอ สถานท่ี

ใหบริการ  

3) เพ่ือลดคาใชจายในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน  

4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนและผูรับบริการขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) แตงตั้งคณะทำงานในการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน  

 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน 

 3) จัดทำคูมือสำหรับประชาชนอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่น

คำขอ ข้ันตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช เปนตน  
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 4) ปดประกาศคูมือสำหรับประชาชน ณ จดุบริการ และเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีคูมือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด เผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

ผลลัพธ 

 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 

 2) จำนวนขอรองเรยีนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับที ่31 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ไดกำหนดอำนาจหนาท่ี รวมท้ังภารกิจเก่ียวกับการบริการ 

สาธารณะแกประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวเปนจำนวนมาก โดยบุคลากรองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินผูซ่ึงมีหนาท่ีใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินมีภารกิจท่ีตองปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย  

ดังนั้น จึงมีความจำเปนท่ีจะตองจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปน

มาตรฐานเดียวกัน โดยคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเสนทางการทํางานท่ีมี

จุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบถึุงข้ันตอน และรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ มักจัดทําข้ึน

สําหรับงานท่ีมีความซับซอน มีหลายข้ันตอน และเก่ียวของกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเม่ือมี

การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  

2) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง ควรปฏิบัติงานอยางไร เม่ือใด กับใคร 

3) เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และ เปาหมายขององคกร 

4) เพ่ือใหผูบริหารติดตามงานไดทุกข้ันตอน 

4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) แตงตั้งคณะทำงานในการจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

 3) จัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหยึดถือ

ปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยใหมีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน เปนคูมือปฏิบัติงานภารกิจใด 

สำหรับเจาหนาท่ีหรือพนักงานตำแหนงใด กำหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

 4) ปดประกาศคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือให

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนทราบ โดยเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

เชน เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สือ่ออนไลน ฯลฯ 

 5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

 6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทำใหการปฏิบัติงาน

เปนมาตรฐานเดียวกัน 

 ผลลัพธ 

ขอรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีลดลง 
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ลำดับที ่32 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำมาตรฐานการใหบริการประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตำบลปากชองใหความสำคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการ

ใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักนิติ

ธรรม และความเสมอภาค ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะท่ีครอบคลุม

ตามอำนาจหนาท่ี และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการนั้นๆ ไดอยางท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และ

การใชอำนาจอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึง

ความถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือพวกพอง ท้ังนี้ ตอง

ปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนท่ีและผูท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ โดยไมแบงแยก

ดาน เพศ ถ่ินกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ

ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหง  พระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีไดกำหนดใหสวนราชการ

จะตองดำเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของสวน

ราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 

 ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใหบริการประชาชนมีมาตรฐานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกัน

และไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดทำโครงการมาตรฐานการใหบริการประชาชน 

3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกำหนดของหนวยงานใหบริการประชาชน

เปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

2) เพ่ือใหประชาชนผูรับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานการใหบริการ 

 3) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการใหบริการได 

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการใหบริการประชาชน 

 2) จัดใหมีการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการใหบริการประชาชน 

 3) จัดทำประกาศมาตรฐานการใหบริการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใช

ใหบริการและประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

 4) ปรับปรุงขอมูลการใหบริการในหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด เชน  

  - ปรับปรุงแผนผังกำหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
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  - ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 

 5) เผยแพรมาตรฐานการใหบริการประชาชน ณ ท่ีทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ

หนวยงาน เชน 

  - จัดทำปายแสดงแผนภูมิข้ันตอน มาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน พรอมระบุ

ผูรับผิดชอบใหบริการในทุกกระบวนการ ณ จุดใหบริการ 

  - จัดทำเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการใหบริการ

ประชาชน      

  - จัดทำ/เตรียมแบบฟอรมคำรองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 

 6) มีการติดตามประเมินผลการใหบริการตามมาตรฐานท่ีกำหนด โดยการประเมินความพึงพอใจใน

การใหบริการ 

 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 ทุกสวน/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

 9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) หนวยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการใหบริการประชาชน 

 2) มีการเปดเผยข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน พรอมระบุผูรับผิดชอบงาน

ใหบริการในทุกกระบวนการ ณ ท่ีทำการและในเว็บไซตหนวยงาน 

ผลลัพธ 

 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 

2) จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการใหบริการประชาชน ลดลง  
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ลำดับที ่33 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคำส่ังมอบหมายขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี

อำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาท่ีของเองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองทำอีกมากมายใน

การใหบริการสาธารณะแกประชาชน ท้ังนี้ ผูมารับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น มักจะประสบ

ปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร 

ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน 

ระดับสำนัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา 

ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ

ราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกำหนดอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน โดยใหมีอำนาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหาร

กิจการในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มุงหวังใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนำหลักการบริหาร

จัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  

 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ

ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจำเปนตองมี

มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง

ความตองการของประชาชน 

 2) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 

 3) เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 

 4) เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตำแหนงหนาท่ีราชการ 

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 
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5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ

สั่งการ เชน คำสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล และ

หัวหนาสวนราชการ จำนวน 4 ฉบับ นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหาร

สวนตำบล นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาล

มอบหมายใหรองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ เปนตน 

 2) จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ 

 3) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 4) ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ  

 ผลลัพธ 

 1) ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง มีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 

 2) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการ/จำนวนเรื่องรองเรียนทุจริต ลดลง 
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ลำดับที ่34 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการกระจายอำนาจขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตำบลปากชองเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ

หนึ่งท่ีมีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมักจะประสบ

ปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร 

ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน 

ระดับสำนัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา 

ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ

ราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ

มาตรา 37 ท่ีกำหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ

ของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการ

ตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตาม

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไม

สรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจำเปนตองมีมาตรการกระจายอำนาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนอง

ความตองการของประชาชน 

 2) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 

 3) เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 

 4) เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตำแหนงหนาท่ีราชการ 

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) ดำเนินการชี้แจงใหขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบ แกบุคลากรในหนวยงาน 

 2) เพ่ิมการมอบอำนาจบางเรื่องใหระดับรองผูบริหารหรือพนักงานทองถ่ินในการอนุมัติ อนุญาต  

 3) จดัทำคำสั่งมอบหมายผูรักษาราชการแทนกรณีไมอาจปฏิบัติงานได  

 4) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ

สั่งการ เชน คำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ นายกเทศมนตรี
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มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนา

สวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

 5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดทำบัญชีสรุปการมอบอำนาจแนบทายคำสั่ง  

 6) กรณีอำนาจเฉพาะของผูบริหารไมสามารถมอบอำนาจได หรือผูบริหารทองถ่ินมอบอำนาจใหผูมี

หนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง ใหจัดทำเปนคำสั่งและประกาศใหประชาชนทราบดวย 

 7) จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ 

 8) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 9) ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

 10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีคำสั่งมอบหมายงาน,มอบอำนาจ,รกัษาราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ  

 ผลลัพธ 

 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 

 2) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการ/จำนวนเรื่องรองเรียนทุจริต ลดลง 
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ลำดับที ่35 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตำบลปากชองเห็นความสำคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง

และเทาเทียม โดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึง

ศักยภาพ ความคิดเห็น ความตองการ เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู รวมกำหนดแนว

ทางการดำเนินงาน รวมตัดสินใจ รวมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

ดวยการจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน เพ่ือจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการ

ดำเนินกิจการตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมี

ผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพ่ือนำมาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง 

จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยาง

แทจริง 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเก่ียวของในการดำเนินกิจการตาม

อำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

 2) เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 

 3) เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทำ รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

 4) เพ่ือนำมาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ 

 5) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม 

 6) เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนำไปใชประโยชนในการจัดทำแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

4. กลุมเปาหมาย 

 หมูบานในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการจัดเวทีประชาคม 

 2) จัดเวทีประชาคม โดยสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเขารวม

ประชุมประชาคม เพ่ือกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาทองถ่ินดวยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ

สถานท่ีท่ีเหมาะสม สอดคลองกับวิถีชุมชน ไมชี้นำ และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ี อยาง

เสมอภาค และเทาเทียมกัน 
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 3) นำผล/ขอเสนอตางๆ จากการประชาคม/รับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอยางเปน

รูปธรรม ผานการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

 4) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอผูบริหาร และประกาศใหประชาชนทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ี อยางเสมอภาค และ

เทาเทียมกัน   

 ผลลัพธ  

 1) ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชมุชน 

 2) เกิดเครือขายภาคประชาชน 

 3) มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสำหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
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ลำดับที ่36 
  

1. ช่ือโครงการ : สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตำบลปากชองมีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหา

รายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การท่ีองคการ

บริหารสวนตำบลปากชองจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง

บริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

ใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทำ

แผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทำงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง และรวมดำเนินการโครงการ 

รวมท้ังติดตามโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน สงผลใหเกิดการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน

สูงสุดแกประชาชนตอไป  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 

 2) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการตางๆ ของตน 

 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง โปรงใส 

 4) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการตามแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

         1) จัดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ ดังนี้ 

 1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมในการเปนคณะกรรมการจัดทำ

แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยสงเสริม/เปดโอกาสใหประชาชนท่ีมีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผูมีสวนไดสวนเสียได

เขารวมเปนคณะกรรมการ/คณะทำงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจำนวนสัดสวนท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ในการบริหารโครงการ/กิจกรรมตาง โดยใหคณะกรรมการฯ มีอำนาจหนาท่ี ดังนี้ 

      - การมีสวนรวมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ  

      - การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  

      - การมีสวนรวมดำเนินการตามโครงการ 

 1.2) จัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 1.3) เผยแพร รางแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในแตละชุมชน เสนอขอคิดเห็น ในการปรับปรุงการ

จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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 1.4) หนวยงานท่ีเก่ียวของปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหสอดรับกับความตองการของประชาชน 

 1.5) เสนอแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามข้ันตอนตอไป 

 1.6) เผยแพรแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอสาธารณชน 

 1.7) รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ผูบริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

2) จัดใหมี/ปรับปรุงประกาศสภาทองถ่ิน เรื่อง ระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและ

การปรึกษาของสภาทองถ่ินตามระเบียบฯ ใหมีความเหมาะสมกับบริบทแตละพ้ืนท่ี รวมท้ังประชาสัมพันธ

เก่ียวกับวันเวลาและกำหนดการประชุมสภาทองถ่ิน  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ 2566 - 2570   

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการจัดเวทีใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน และมี

ชองทางใหประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการตางๆ  

 2) องคการบริหารสวนตำบลปากชองมีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนกรรมการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  

 ผลลัพธ 

 เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินการดานตางๆ ตามภารกิจขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 
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ลำดับที ่37 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม 

ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนำผลท่ีไดจากการประเมิน

มาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจตางๆ ตอไป 

 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการขับเคลื่อนอยางเปน

รูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของ

ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงดำเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร

สวนตำบลปากชอง 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวม

ปรับปรุงแกไขโครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตำบลปากชอง ใหเกิดความโปรงใส 

ตรวจสอบได  

 3) เพ่ือเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

 

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง  

5. วิธีดำเนินการ 

 1) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 

 2) จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 

 3) จัดทำประกาศประชาสัมพันธการดำเนินโครงการ 

 4) จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

  (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 

  (2) ผูแทนสมาชิกสภา     2  คน 

  (3) ผูทรงคุณวุฒิ      2  คน 

  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เปนกรรมการและเลขานุการ 

  (5) หัวหนาสำนักปลัด     เปนผูชวยเลขานุการ 

  (6) หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป    เปนผูชวยเลขานุการ 
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ใหคณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้ 

  1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลปากชองตามหลักเกณฑ และ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

  2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง ปละ 2 ครั้งเปนอยาง

นอยแลวเสนอผลการประเมินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ เพ่ือนำผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการ

ปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

  3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององคการ

บริหารสวนตำบลปากชองสำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำป 

4) ดำเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลปากชองมอบหมาย 

 5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

 6) ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

 7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ 

 9) เผยแพรผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนทราบ ผานชองทางท่ี

หลากหลาย เชน เว็บไซตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน เสียงตามสาย บอรดประชาสัมพันธ ฯลฯ 

 10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  

 2) ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุงแกไขโครงการ

ตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 ผลลัพธ 

 ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

ลำดับที ่38 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตำบลปากชองเห็นความสำคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว

รองทุกข และเรื่องรองเรียนของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการ

สาธารณะและการบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส จึงได

จัดทำมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนข้ึน เพ่ือกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/

รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอน

ใหแกประชาชน รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชอง

ทางการติดตามผล และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เปน

ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมท้ังจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และข้ันตอนให

ประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลปากชองให

สามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 

 2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล 

และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง  

 2) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบล

ปากชองเพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไข

ปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 

 3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

  3.1) การจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป 

  - กำหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรยีนขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

  - กำกับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการ

รองเรียน และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง  

  - กำหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา 

ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ  
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  - กำหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดำเนินการแกไขขอรองเรียนอยาง

เหมาะสมภายใน 15 วนั หากไมสามารถดำเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 

  - กำหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดำเนินการหรือ

ความกาวหนาผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน

สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง  

  3.2) การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

  - จัดทำคูมือหรือแนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน โดยคูมือดังกลาวแสดงรายละเอียด เชน รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอก

จะทำการรองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ เปนตน 

  - กำหนดใหมีเจาหนาท่ี/หนวยงานผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  

  - กำหนดชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการ

คุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแส  

  - จัดทำขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

  - จัดทำขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน จำนวนเรื่อง เรื่องท่ีดำเนินการแลว

เสร็จ เรื่องท่ีอยูระหวางดำเนินการ ฯลฯ  

 4) จัดทำคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข คูมือแนวทางการจัดการตอเรื่อง

รองเรียนการทุจริต แนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจาหนาท่ีของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน  

      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบล

ปากชอง ใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 

 6) จัดทำฐานขอมูลเรือ่งรองเรียน มีการวิเคราะหและกำหนดกำหนดแนวทางในการปองกัน และแกไข

ไมใหเกิดปญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  

 7) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และ

เผยแพรใหสาธารณชนทราบ 

 8) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดำเนินการตามมาตรการ 

 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 

 10) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ให

ผูบริหารรับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
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7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 

 2) มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี/หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 3) มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรยีน และกระบวนการ

ข้ันตอนเรื่องรองเรียน 

 4) มีการแจงผลการดำเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทาง

ในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 

 5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลปากชองให

สามารถตอบสนอง ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตาม

มาตรการท่ีกำหนดไว 

 ผลลัพธ 

 ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการดำเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ไมต่ำกวารอยละ 80 
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3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

ลำดับที ่39 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน เปนปญหาและอุปสรรคสำคัญในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ การเล็งเห็นผลประโยชนของตนหรือพวก

พองดีกวาสวนรวม การยกยองเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวกของนักการเมือง

หรือผูมีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสำนึกและคานิยมของประชาชนสวนหนึ่งท่ีลดนอยถอยลง และยัง

มองเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติท่ัวไปท่ีไดรับผลตอบแทนคุมคาหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม

อยากเขาไปยุงเก่ียว นอกจากนั้นสภาพปญหาบางสวนก็มักเกิดจากการใชอำนาจของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมุง

แสวงหาผลประโยชน ปญหาการทุจริตเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของ

ประเทศ กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสทิธิภาพ  จึงจำเปนตองอาศัยความรวมมือจาก

ทุกภาคสวนในการท่ีจะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 

 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงไดจัดทำ

กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริตใหกับภาคประชาชน 

รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต   

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมองคความรูในการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน 

 2) สงเสริมการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต 

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริต ผานชองทางสื่อ

ประชาสัมพันธของหนวยงาน ไดแก บอรดประชาสัมพันธ ณ ชุมชนตางๆ บอรดประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการ  

เว็บไซตของหนวนงาน 

 2) จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตตามเวทีชาวบานในโอกาสตางๆ หรือกิจกรรมตางๆ 

ของหนวยงาน 

 3) สงเสริมใหมีการจัดตั้งชุมชนเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหนวยงานของรัฐ 

 4) สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝาระวังการทุจริต     

 5) เชิญผูแทนของชุมชนเฝาระวังการทุจริต เปนรวมสังเกตการณในข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการ

บริหารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การบริหารงานบคุคลขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

 



  

 
87 
 

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน ผานชองทางสื่อ

ประชาสัมพันธของหนวยงาน อยางนอย 3 ชองทาง 

 2) มีชุมชนเฝาระวังการทุจริตเกิดข้ึน 

 ผลลัพธ 

 การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลงไมต่ำกวารอยละ 10 
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ลำดับที ่40 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางเครือขายภาคประชาชนเพ่ือเฝาระวังการทุจริตขององคการบริหารสวน

ตำบลปากชอง 

2. หลักการและเหตุผล 

 สภาพปญหาการทุจริตมักเกิดจากการใชอำนาจของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมุงแสวงหาผลประโยชน ปญหา

การทุจริตจึงเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ กระบวนการแกไข

ปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจำเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการท่ีจะ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะเครือขายภาคประชาชน 

 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจรติ จึง

ไดจัดทำกิจกรรมสรางเครือขายภาคประชาชนเพ่ือเฝาระวังการทุจริต เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตานการ

ทุจริตใหกับภาคประชาชน รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตใหแกเครือขายภาคประชาชน   

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาชนในการปองกัน และเฝาระวังการทุจริตในชุมชน 

 2) เพ่ือบูรณาการทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการปองกันและตอตานการทุจริต  

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) ประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดำเนินการจัดตั้งเครือขายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก

เครือขายภาคประชาชนดวยความสมัครใจ 

 2) ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในการปองกัน เฝาระวัง และตอตานการทุจริต  

3) สงเสริมใหประชาชนชี้เบาะแสเม่ือพบเห็นการกระทำการทุจริต รวมเปนเครือขาย มีสวนรวมในการ

ตรวจสอบและเฝาระวังการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  4) เผยแพรหลักการ แนวความคิด ท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด เว็บไซต หรือ

ชองทางอ่ืน ๆ  

  5) จัดตั้งเครือขายและผนึกความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือเฝาระวัง และตอตานการทุจริต (ภาครัฐ 

ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม) 

  6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ 

  7) รายงานผลการดำเนินการ       

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ระบุงบประมาณท่ีใชดำเนินการ  
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีประชาชนเปนเครือขายเฝาระวัง ปองกันและตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลปากชองเปนเครือขาย  

 ผลลัพธ 

 ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกัน เฝาระวัง และตอตานการทุจริตเพ่ิมมากข้ึน 
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มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงการทุจริต 
 

ลำดับที ่41 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป  

2. หลักการและเหตุผล 

 การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ

ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท้ังในดานการเงินและการบรหิารงาน เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุ

วัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิม

มูลคาขององคกร รวมท้ังการเปนผูใหคำปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา อีกท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจาก

การดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ

สำคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทำอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และ

กฎหมายท่ีกำหนด โดยผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหาร เพ่ือจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานไดอยางถูกตอง และยังเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน

ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทำใหการปฏิบัติงานขององคการบริหาร

สวนตำบลปากชองเปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการกำกับดูแลท่ีดี และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการ

ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจนทำใหการดำเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

 2) เพ่ือเปนมาตรการถวงดุลแหงอำนาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร การใช

ทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพ่ือใหไดผลงานท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอ

องคกร 

 3) เพ่ือนำผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงานและปองกันการทุจริต ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาส

ของความสำเร็จของงาน 

4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีการดำเนินการ 

 1) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และ

ใหมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี 
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 2) สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี

ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ

ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 

 3) สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการ

บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคการบริหารสวนตำบลปากชองใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการ

ใชทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งท่ีทางราชการ

กำหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพ่ือนำขอมูลไปใชในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน และปองกันการทุจริต 

รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสำเร็จของงาน  และเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเปนอิสระในการ

ปฏิบัติหนาท่ี 

 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 ผลลัพธ 

 1) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 

 2) บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด โดยมุงผลสัมฤทธิ์

ของงาน 

 3) การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลงรอยละ 5 
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ลำดับที ่42 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ

เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ

เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม

วัตถุประสงค  ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ได มีการควบคุมภายในตามท่ี

กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนงัสอืสั่งการ 

และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให

ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑ ท่ีทางราชการกำหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม

ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ

สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม

เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิด

ความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหนาท่ี

และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล

หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ

ประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกำหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบ 

การควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 

 เพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไป

อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย

ดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 

 2) เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารใน

การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 

 3) เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 

ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

 4) เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลปากชองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน

ระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
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4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

1) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 5 

2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน

และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 8 ประกอบดวย 

 (1) การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ

ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  

  (2) การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองคประกอบของ

การควบคุมภายใน : ปค.4) 

  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน (รายงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 

  (4) ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหนวยงาน 

(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน : ปค.6) 

 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 9 

 4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

 5) เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ท่ีทำการ และเว็บไซตของหนวยงาน

และสื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ  

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 2) สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการ

ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 
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ผลลัพธ 

 1) ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ 

80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ สงผลใหการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส 

 3) การทุจริตหนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลปากชองลดลงรอยละ 5 
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ลำดับที ่43 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

2. หลักการและเหตุผล 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดตัวชี้วัดไว

วา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 

อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังไดนำผลการประเมิน ITA ไป

กำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 

90 คะแนนข้ึนไป  โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกำหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทย

ตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือ

ไดคะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน และหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองได

คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ซ่ึงไดกำหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดใหการปรับ 

“ระบบ” เพ่ือลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือ

นำไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เปน

หนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ท่ี

มุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ

ประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนำไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ  

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลปากชองจึงไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปราม

การทุจริตในระดับทองถ่ินเอง จึงกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหาร

สวนตำบลปากชองเพ่ือเปนปองกันไมใหเกิดการทุจริตข้ึนในองคกร 

3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

2) เพ่ือปองกันการทุจริตไมใหเกิดข้ึนในองคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

4. กลุมเปาหมาย 

 หนวยงานภายในขององคการบริหารสวนตำบลปากชองทุกหนวยงาน (สำนักงาน,กองงาน,กลุมงาน) 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการตอผูมีอำนาจ 

 2) จดัตั้งคณะทำงานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

 3) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดำเนินโครงการท่ี

อาจกอใหเกิดการทุจริต 
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 4) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของการดำเนินการท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต  

 5) ดำเนินการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับ

ความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และชองทางอ่ืนๆ  

 6) มีการประชุมชี้แจงทำความเขาใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอยาง

เครงครัด 

 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดำเนินโครงการท่ีอาจ

กอใหเกิดการทุจริต จำนวน 1 ชุด 

 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการท่ีอาจ

กอใหเกิดการทุจริต อยางนอยจำนวน 5 เรื่อง 

 3) มีการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง อยางนอย 1 ชองทาง (เผยแพรบนเวบ็ไซตของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

 ผลลัพธ 

 เรื่องรองเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตำบลปากชองลดลง 
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4.2 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

ลำดับที ่44 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสำหรับผูบริหารและ

สมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง่ือนไข และ

หลักเกณฑตางๆท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน

แนวทางการปฏิบัติหนาท่ีการดำเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจำไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ

รอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง่ือนไข และ

หลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจ

หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ิน

และผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทำผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแก

องคกรปกครองส วนท อง ถ่ิน  และทำให การแก ไขปญ หาของประชาชนหรือการพัฒ นาท องถ่ิน 

ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา 

 ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปากชอง เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน

สวนรวม และแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของ

เจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ

กฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสำหรับ

ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปากชอง ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจ

เก่ียวกับระเบียบกฎหมาย ท่ีเก่ียวของ 

 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปากชองใหมีความพรอมใน

องคความรูเก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 

4. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำโครงการ/แผนงาน  

 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสำหรับ

ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
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 3) จัดเตรียมการอบรม ไดแก จัดทำกำหนดการ ประสานวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการอบรม 

จัดเตรียมสถานท่ี เชิญกลุมเปาหมาย ฯลฯ  

 4) อบรมใหความรูตามกำหนดการ 

 5) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

 6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 50,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของสำหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

อยางนอย 1 ครัง้ตอป 

 2) ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปากชองมีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ี

เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ ไมต่ำกวารอยละ 80 ของจำนวนผูเขารับการ

อบรม 

 ผลลัพธ 

 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปากชอง บริหารราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีความโปรงใสเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
99 
 

 

ลำดับที ่45 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศกัยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสำคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติ

หนาในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร มีความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการ

ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ   

 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก

สำคัญท่ีใชสำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอำนาจในการบริหารปจจุบัน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดำเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 

สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความ

เรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

บรรยากาศการทำงานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนำไปสูความ

โปรงใสในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและลดการทุจรติ 

 จึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานสามารถนำความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ ชวยลดปญหาการทุจริต สงผลตอการ

พัฒนาองคกร  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของฝายบริหาร 

 2) เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอำนาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน  

4. กลุมเปาหมาย 

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีการดำเนินงาน 

 1) จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสำหรับการประชุม 

 2) จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอำนาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน และความรูใน

ขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ อยางนอยป

ละ 1 ครั้ง  

 3) แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัดจาง

โครงการตางๆ  การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจำป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 
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6. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอำนาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน และความรูใน

ขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ อยางนอยป

ละ 1 ครั้ง  

2) สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจ บทบาทและอำนาจหนาท่ี และสามารถปฏิบัติภารกิจได

ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ 

 สมาชิกสภาทองถ่ินสามารถนำองคความรูท่ีไดไปปรับใชในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหาร ดวยความเปนธรรม ตรงไปตรงมา 
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

ลำดับที ่46 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตองคการบริหาร

สวนตำบลปากชอง 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง

และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา

ลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน

ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก

ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน

ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการ

ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 

 องคการบริหารสวนตำบลปากชองมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมใหภาค

ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชน

สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริต จึงไดดำเนินการจัดทำมาตรการ

จัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 

โปรงใส เปนธรรม 

 2) เพ่ือใหการบริหารงานของหนวยงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริตของ

หนวยงาน 

 3) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุมเปาหมาย 

 ภาคประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) กำหนดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต และกำหนดเจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการให

เปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตาม

อำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

 2) กำหนดกระบวนการข้ันตอนในการดำเนินการรองเรียน 

 3) ประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดำเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบ

โดยท่ัวกัน 
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 4) กำหนดกระบวนการจัดการขอรองเรียน/แนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของ

เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 5) กำหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผูกระทำผิดการทุจริต 

 6) กำหนดชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ

ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 

 7) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทำผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 

 8) จัดทำคูมือ/แนวทางการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ ตองแยกออกจากคูมือการจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป 

และเผยแพรไวบนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยพิจารณาใหมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้  

  (1) วิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทำการรองเรียน  

  (2) ข้ันตอน/วิธีการจัดการเรื่องรองเรียน  

  (3) สวนงาน/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ และ 

  (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ 

และประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดำเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

 9) จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย

โปรงใสและเปนธรรม 

 10) จัดทำขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต(i30) 

 11) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีมาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 ผลลัพธ 

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาท่ี (พิจารณา

จากจำนวนขอรองเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 
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ลำดับที ่47 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององคการ

บริหารสวนตำบลปากชอง 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับ

ตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนใน

สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก

ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน

ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการ

ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 

 องคการบริหารสวนตำบลปากชองมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมใหภาค

ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชน

สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริตขององคกร จึงไดดำเนินการจัดทำ

มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลปาก

ชอง 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหมีระบบ/ชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากร

และประชาชน 

 2) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 

โปรงใส เปนธรรม 

4. กลุมเปาหมาย 

 ภาคประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลปากชอง 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) พัฒนาระบบและชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตผานทางชองทางออนไลน ใหอยูบนหนา

เว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ตองแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการคุมครองขอมูล

ของผูแจงเบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)

และจัดใหมีชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ

ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 

  2) ดำเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน

กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

 3) ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนการทุจริตใหบุคลากรและประชาชนทราบ

โดยท่ัวกัน 
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 4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพรขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจาหนาท่ีของหนวยงาน บนเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 5) รายงานผลการดำเนินการใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ระบุงบประมาณท่ีใชดำเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดำเนินการ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับ       

ผูรองเรียน 

 ผลลัพธ 

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาท่ี (พิจารณา

จากจำนวนขอรองเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 


