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ค าน า 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าในการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้
เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม และการเมืองการปกครองและการ
บริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างเท่าเทียมที่ต้องประสาน
ความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาคน
ควบคู่กันไปพร้อมๆกัน  โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆที่ถูกต้อง รวมทั้ง
เข้าใจวิถีชีวิตที่มีความหมายและคุณค่าประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้    
  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง จึง
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ และถือเป็นการปฏิบัติ ตามค าสั่งที่ 69/2557 
เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติอีกทางหนึ่งด้วย 
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แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
--------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการ 

ปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ซ่ึง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีความเข้าใจ
ใน สภาพปัญหาและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลางในการ
ปฏิบัติงาน และการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติซึ่งอาจ
มีสาเหตุมาจาก การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ที่ มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมา
เป็นเวลานานและ นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงขนาดและความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริตซึ่งทางคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดย ให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือ แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้
เกิดการทุจริตได้ประกอบกับนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  

  กระทรวงมหาดไทย ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ และคณะรัฐมนตรีได้มี
มติ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์๒๕๕๘ ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปีและ
เป็นการ สอดคล้องกับการก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity 

and Transparency Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยทางส านักงาน 

ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม การด าเนินงาน ( Integrity Assessment) และดัชนีวัดความ 

โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันและสร้างเครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิง
ภาพลักษณ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) โดยมีเป้าหมายคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป้าหมายทั้ง ๗,๕๗๑ แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ  

น าผลที่ได้จากการประเมินเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตพัฒนาคุณธรรม
และ ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต 
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และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง จึงน าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพ่ือใช้เป็นมาตรการแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องและเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบล   
ปากช่อง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องเป็นไปอย่างต่อเนื่องสร้างระบบราชการที่มี
ความโปร่งใสจัดระบบ การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุง ระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วน
ร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2564  

  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ได้เล็งเห็นความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการ
ด าเนินการเรื่องความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Integrity and Transparency 
Assessmint-ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2565 อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถท างานด้วยความ
โปร่งใสตาม หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบ
ตลอดจนสามารถ ตรวจสอบได้  

วิสัยทัศน์ 

 “ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นพัฒนา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 2. เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การบริหารส่วนต าบล

ปากช่องมีจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ประพฤติตนและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  

ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามหลักกฎหมาย มีจิตส านึกในการให้บริการต่อหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการ  

 3. เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  

 4. เพ่ือให้ภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังพฤติกรรมในการทุจริตประพฤติมิ

ชอบอย่างจริงจัง  

 5. เพ่ือเชื่อมโยงกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการด าเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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 6. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตส านึกท่ี

ดี ในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ท าให้การบริหารราชการเกิด

ความ โปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 7. เพ่ือใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นกรอบการด าเนินงานในด้านการส่งเสริมและ  

สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 8. เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ โครงการ แผนงาน กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดและ 

มาตรการ  

 9. เพ่ือสร้างจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนกับข้าราชการ  

 10. เพ่ือสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดขึ้นภายในองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องโดยการให้ความรู้ 

ความเข้าใจในช่องทางการร้องเรียน /กล่าวโทษ/ร้องทุกข์/ร้องเรียน การมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้สอดส่องดูแลการ  

เฝ้าระวังและการเข้ามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 11. เพ่ือด าเนินการทางวินัยต่อพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร ส.อบต.กรณีเกิดการทุจริต 

และประพฤติมิชอบรวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียน  

กรอบแนวคิดในการด าเนินการ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 2. ความเสี่ยงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการ

ปฏิบัติราชการ  

 3. ข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

 4. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของโครงการ  

เหตุผลการจัดท าแผนป้องกันการทุจริต  

 1. เพ่ือสร้างหลักประกันองค์กรด้านเจตนารมณ์ของแนวทางปฏิบัติ  

 2. ยกระดับความน่าเชื่อถือต่อหน่วยงานราชการและประชาชน  

 3. ยกระดับการท างานของท้องถิ่นให้มีขั้นตอนภายใต้กระบวนการโปร่งใสและมีส่วนร่วมกับประชาชน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
มิติที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 หมายเหตุ 

 งบประมาณ (บาท) 
1. สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.๑  การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 โครงการฝึกอบรม 

คุณธรรม จริยธรรม พนักงาน
และสมาชิกสภาอบต. 

16,000 
 
 

 

1.1.2 โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

24,000 
 

 

1.1.3  โครงการเพิ่มพูนความรู้
ด้านกฎหมายที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

22,000  

1.1.4 มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล 

จริยธรรมขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

0  

1.1.5 มาตรการ “เสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต” 

0  

1.1.6 มาตรการ “จัดท าคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” 

0  

1.2 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

1.2.1 โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์
ดินและน้ า” 

30,000  

1.2.2 โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

“ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  ” 

20,000  

1.2.3 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต าบลปากช่อง 

กิจกรรม “จัดขบวนรถผัก 

ผลไม้และของดีต าบลปากช่อง
เพ่ือประชาสัมพันธ์และการ
ท่องเที่ยว” 

50,000  

1.3  การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ 
เยาวชน 

1.3.1 โครงการศูนย์ช่วยเหลอื
สังคมต าบลปากช่อง OSCC 

“คุณแม่วัยใส” 

20,000  

1.3.2 โครงการ”เยาวชนต าบล
ปากช่อง ต้านภัยยาเสพติด” 

30,000  

4 
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มิติที ่2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 หมายเหตุ 

งบประมาณ (บาท) 
2. การบริหารราชการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

2.1.1. ประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล 

0  

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 มาตรการการสร้าง 

ความโปร่งใสในการ
บริหารงาน บุคคล 

0  

2.2.2 มาตรการออกค าสั่ง 

มอบหมายของนายกองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และหัวหน้าส่วนราชการ 

0  

2.2.3 กิจกรรม “สร้าง ความ
โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อน
ขั้นเงินเดือน 

0  

2.2.4  กิจกรรม “ควบคุม 

การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

0  

2.2.5 กิจกรรม “การ พัฒนา
แผนและกระบวนการ จัดหา
พัสดุ 

0  

2.2.6 กิจกรรม “สร้าง ความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน 

งบประมาณ 

0  

2.2.7 กิจกรรมเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ 

– จัดจ้าง 

0  

2.2.8 โครงการจ้างส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

30,000  

2.2.9 มาตรการ “ยกระดับ 

คุณภาพการบริการ
ประชาชน” 

0  
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 หมายเหตุ 

งบประมาณ (บาท) 
2. การบริหารราชการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.3 มาตรการการใช้ 
ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 กิจกรรมการลด 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
0  

2.3.2 มาตรการการมอบ 

อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 

เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ 
ราชการ 

0  

2.3.3 มาตรการมอบ อ านาจ
ของนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0  

2.3.4 มาตรการการออก
ค าสั่งมอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

0  

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติ 
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 กิจกรรมมอบรางวัล
ให้แก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี 

0  

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 

2.5.1 มาตรการ “จัดท า 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
0  

2.5.2 กิจกรรม “การจัดท า 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง 

0  

2.5.3 กิจกรรม ให้ความ 

ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่
ได ้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อ การตรวจสอบ 

ควบคุม ดูแล การ ปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล    ปากช่อง 

0  

2.5.4 มาตรการ “ให้ความ 

ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ ทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 

0  
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 หมายเหตุ 

 งบประมาณ (บาท) 

2. การบริหารราชการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 

2.5.5 มาตรการ “แต่งตั้ง 

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง 

ร้องเรียน” 

0  

2.5.6 มาตรการ “ด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอก หรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง ว่าทุจริตและปฏิบัติ 
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดย
มิชอบ” 

0  
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มิติที ่3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่องให้มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

0  

3.1.2 กิจกรรม “การ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้าน การเงิน การ
คลัง พัสดุ และ ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปาก
ช่อง และการ รับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับ การเงินการคลัง” 

0  

3 .1 .3  มาตรการ  “จั ด ให้ มี  
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง” 

0  

3.2 การรับฟังความคิดเห็น 

การรับและตอบสนองเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 

3.2.1 การด าเนินงานศูนย์ รับ
เรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่อง 

0  

3.2.2 มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ด้านการ 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

0  

3.2.3 กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

0  

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 มาตรการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่อง 

0  

3.3.2 มาตรการแต่งตั้ง ตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น 

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

0  

3.3.3 มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปาก
ช่อง 

0  

8 
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มิติที ่4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 หมายเหตุ 

งบประมาณ (บาท) 
4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน 
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1 โครงการจัดท ารายงาน
การควบคุมภายใน 

0  

4.1.2 กิจกรรมติดตาม 

ประเมินผลการควบคุมภายใน 
0  

4.1.3 มาตรการติดตาม 

ประเมินผลระบบควบคุม 

ภายใน 

0  

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางที่
สามารถ 
ด าเนินการได้ 

4.2.๑ มาตรการส่งเสริมให ้

ประชาชนมีส่วนร่วม 

ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ 

บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ 

บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

0  

4.2.2 กิจกรรมการ รายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้ ประชาชน
ได้รับทราบ 

0  

4.2.3 กิจกรรมการจัดหา 

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

จากตัวแทนชุมชน 

0  

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ 
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 
 

4.3.1 โครงการอบรมให้ 
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย 

ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก 

สภาท้องถิ่น 

17,500  

4 . 3 . 2  กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม 

ส ม า ชิ ก ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น ใ ห้ มี  
บทบาทในการตรวจสอบการ 

ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

0  

4.3.3 กิจกรรมการมีส่วน รว่ม
ในการปฏิบัติงานของ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง 

0  

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน(COMMUNITY) และ 
บูรณาการทุกภาคส่วนเ พ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 มาตรการเฝ้าระวัง การ
คอร์รัปชันโดยภาค ประชาชน 

0  

4.4.2 มาตรการการ ส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่าย ด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

0  
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ส่วนที่ 3 
 
 
 

  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา 
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ส่วนที ่3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

……………………………… 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 (1.) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร  พนักงาน และสมาชิสภาท้องถิ่น 
 หลักการและเหตุผล  
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม      
เพ่ือก าหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท 
โดยให้มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่อง  ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม 
จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อ
ตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว 
การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับ
บริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและ ไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ เพ่ือเป็น การเตรียม
ความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และ
ข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงาน ดังกล่าวนี้ขึ้น  
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  
  2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน  
  3. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
  4. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
เป้าหมาย  
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีการด าเนินการ  

  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 

ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ ในบางโอกาส  
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ระยะเวลา  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณ  
 16,๐๐๐  บาท  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
  ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบล      
ปากช่องเกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  

 (2.) โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
หลักการและเหตุผล  
   ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมากจ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
  2. เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตต าบลปากช่อง 
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการ  
  1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  
  4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. ประชาสัมพันธ์ โครงการ วัน เวลา และสถานที่แก่ประชาชนเพื่อเข้ารับการอบรม 
 6. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
  7. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
  1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ  
 จ านวน 24,๐๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
  2. น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
  3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 (3.) โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
หลักการและเหตุผล  
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ ต่างๆ ทีป่ระชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
เป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์  หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจาก
ความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้
ประชาชนต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไข
ปัญหาขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงจ าเป็นที่ประชาชนทั่วไปต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆที่ส าคัญ ไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมาย ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชน 
เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ กฎ ระเบียบ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานกฎหมายและ
คดีส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมพูนความรู้ด้านกฎหมายที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตต าบลปากช่อง 
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการ  
  1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  
  4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. ประชาสัมพันธ์ โครงการ วัน เวลา และสถานที่แก่ประชาชนเพื่อเข้ารับการอบรม 
 6. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
 7. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  
ระยะเวลาด าเนินการ   
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
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งบประมาณด าเนินการ  
 22,๐๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานกฎหมายและคดี  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 (4.) มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  
หลักการและเหตุผล  
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ปากช่อง โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง
การกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ,มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน มี
คุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยึดมั่นใน
หลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็น
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ไดจ้ัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และเป็นสากล  
 2. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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  3. เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
  4. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ  
  5. เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อ าจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป  
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
วิธีด าเนินการ  
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง เปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของ
รัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ  
 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

  (๕.) มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  
หลักการและเหตุผล  
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ได้รับความ ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือให้
การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง จึงได้
ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น  
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เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
  2. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป  
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   
วิธีด าเนินการ  
  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
จิตส านึก  
  2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้ รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานกฎหมายและคด ีส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 

 (6.) มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  

หลักการและเหตุผล  
   รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มี
กฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับปัจจุบัน
หน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
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และองค์กรตามรัฐธรรมนูญได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2563-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 
ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆอันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญท่ีจะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหา
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิด
ความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติ
ตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้
เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
  2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน    
เป้าหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการ  
  1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
 2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
  4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  5. แจกจ่ายให้บุคลากร  
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานการเจ้าหน้าที่/งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 (1.) โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หลักการและเหตุผล  
  การชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล      
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจึงมีพระราชด าริให้มี
การน าหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ าจากการที่หญ้าแฝกเป็นพืชตระกูลหญ้าที่มีระบบรากแข็งแรง              
ขึ้นเป็นกอแน่น แตกกอรวดเร็ว รากฝอยที่แตกออกมาจากล าต้นใต้ดินมีจ านวนมากจะประสานกันแน่นและหยั่งลงลึก
ตามแนวดิน ต่างจากหญ้าชนิดอ่ืนที่รากมักแผ่กระจากจามแนวนอนบริเวณผิวดิน ดังนั้นหญ้าแฝกจึงเป็นพืชที่ยึดดินได้
ดี และไม่แย่งธาตุอาหารพืชที่ปลูก  นอกจากนี้ยังสามารถปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อม และเจริญเติมโตได้ดีในทุก
พ้ืนที่ จึงเป็นพืชที่มีประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า  ช่วยป้องกันการพังทลายของดิน และช่วยให้ดินอุ้มน้ าได้ดี   
 จากการที่ในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง มีการขุดลอกฝายน้ าล้นเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ซึ่งบริเวณคันฝายมีลักษณะลาดเอียง ท าให้เกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย ส่งผลให้แหล่งน้ าตื้น
เขิน ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องจึงได้ด าเนินการร่วมกับประชาชนและศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ าอ าเภอ
ปากช่อง ปลูกหญ้าแฝกขึ้นโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537  มาตรา 67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล (3) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสนองพระราชด าริของประเทศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในการ
อนุรักษ์ดินและน้ า 
 2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการในการอนุรักษ์ดินและน้ า 
 3. เพ่ือเป็นการป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 
 4. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การแก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 
เป้าหมาย/ผลผลิต  
 1. แหล่งน้ าหรือพ้ืนที่สาธารณะในพ้ืนที่ต าบลปากช่อง  
 2. พื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกรที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 
 3. ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ   นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 50 คน 
พื้นที่ด าเนินการ  
 พ้ืนที่สาธารณะ แหล่งน้ า  หรือ พื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกร ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการ  
 1. ส ารวจพื้นที่เพ่ือด าเนินโครงการ 
 2. ติดต่อประสานงานกับศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ าอ าเภอปากช่องเพ่ือขอรับการสนุนกล้าหญ้าแฝกและ
สนับสนุนทางด้านวิชาการ 
 3. ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 
 4. ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ด าเนินการ 
 5. ติดตามดูแลรักษาและประเมินผล  



 
 

  
แผนปฏิบตักิารปอ้งกนัการทจุรติ ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

19 
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ  
 30,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานส่งเสริมการเกษตร  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 1. ผู้ร่วมกิจกรรมมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  ในการพระราชทาน
พระราชด าริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ าโดยใช้หญ้าแฝก 
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจถึงความส าคัญของการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 
 3. หญ้าแฝกช่วยลดการชะล้างพังทลายของดินบริเวณคันฝายน้ าล้น 
 4. ประชาชนผู้ร่วมกิจกรรมมีความสมัคสมานสามัคคี 

 (2.) โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม“ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ” 
หลักการและเหตุผล  
 จากการที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลายเพราะมนุษย์มุ่งสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจโดยไม่
ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรป่าไม้ได้ถูกท าลายและ
ลดลงเป็นจ านวนมาก เมื่อป่าถูกท าลายท าให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อดินและน้ า นอกจากนั้นยังเชื่อมโยงกับปัญหา
อ่ืนๆ  ดังนั้นเพ่ือเป็นการลดปัญหาภาวะโลกร้อนและเพ่ือสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่
ทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง จึงจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติขึ้นเพ่ือสนอง
พระราชเสาวนีย์ 
วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในชุมชน 
เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้   จ านวน   600  ต้น   
พื้นที่ด าเนินการ  
 พ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการ  
 1. ประสานงานกับผู้น าชุมชนในการส ารวจพื้นที่ปลูกต้นไม้และความต้องการพันธุ์ไม้ 
 2. จัดซื้อพันธุ์ไม้ส าหรับปลูก/ขอความอนุเคราะห์กล้าไม้ไปยังศูนย์เพาะช ากล้าไม้ 
 3. ร่วมกับประชาชนปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
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ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ  
 20,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานส่งเสริมการเกษตร  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 1. พืน้ท่ีสีเขียวภายในชมุชนเพิ่มขึน้ 
 (3.) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลปากช่อง กิจกรรม “จัดขบวนรถผัก ผลไม้และของดีต าบล    

ปากช่องเพื่อประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว” 
หลักการและเหตุผล  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องเป็นพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของอ าเภอปากช่อง  ซึ่งเป็นอ าเภอที่มีสถานที่การ
ท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก  โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ซึ่งเมื่อมีนักท่องเที่ยว
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในต าบลหรืออ าเภอเกิดการจับจ่ายใช้สอยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ท าให้มีเงิน
หมุนเวียน ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง จึงด าเนินการร่วมกับอ าเภอปากช่อง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่องประจ าปีขึ้น 
โดยจัดให้มีกิจกรรมจ าหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP) การประกวดธิดาน้อยหน่า ประกวดกระเช้าผัก กระเช้าผลไม้ 
ประกวดผลไม้ จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการ การจัดขบวน
รถแห่ในพิธีเปิดโดยการน าผักผลไม้และของดีในต าบลมาเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตกแต่ง เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของต าบลและอ าเภอทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล  ปากช่องได้ด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542  หมวดที่ 2  มาตรา 16   ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และตามหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ  ข้อ 14  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นๆ 
 2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรในต าบล 
 3. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 4. เพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายของเกษตรกรในอ าเภอ   
เป้าหมาย/ผลผลิต  
 1.จัดตกแต่งขบวนรถผัก ผลไม้ และของดีในต าบลปากช่อง   จ านวน   1   ขบวน 
 2. ผู้น าชุมชน  ประชาชนทั่วไป เกษตรกร  เจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องร่วมกิจกรรมขบวนแห่
รถผัก ผลไม้ และของดีต าบลปากช่อง  จ านวน   50 คน    
พื้นที่ด าเนินการ  
 สถานที่จัดงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง  สนามข้างโรงทอกระสอบ  ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอ   
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
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วิธีด าเนินการ  
 1. ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ 
 2. ประชุมคณะท างานจัดตกแต่งรถแห่เพ่ือก าหนดรูปแบบ  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งรถ  
 3.ประชุมคณะท างานจัดริ้วขบวนแห่ 
 4. จัดตกแต่งขบวนรถผัก ผลไม้ และของดีต าบลปากช่อง 
 5. จัดริ้วขบวนแห่ พร้อมน าขบวนรถผัก ผลไม้และของดีต าบลปากช่อง เข้าร่วมขบวนแห่ในพิธีเปิดงาน
น้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง โดยเริ่มจากที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องไปที่สถานที่จัดงานน้อยหน่า
และของดีเมืองปากช่อง สนามข้างโรงทอกระสอบ ต าบลหนองสาหร่าย  
 6. น ารถขบวนแห่ผัก ผลไม้ และของดีเมืองปากช่อง  ให้ประชาชนได้เยี่ยมชมพร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ใน
การตอบข้อซักถามของประชาชน    
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  
งบประมาณด าเนินการ  
 50,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานส่งเสริมการเกษตร  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆของต าบลปากช่องเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป          
 2. ผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของต าบลเป็นที่รู้จักและยอมรับของคน
ทั่วไป 
 3. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของต าบล 
 4. เกิดภาคีเครือข่ายของเกษตรกรในอ าเภอ  

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 (1.) โครงการ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมต าบลปากช่อง “กิจกรรมอบรมรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่
พร้อม (คุณแม่วัยใส)” 
หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2563 มาตรา 67 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการและพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2549 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 (10) การสังคม
สงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (19) การสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว และการรักษาพยาบาล หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0891.3/ว 1918 ลว. 2 
กันยายน 2556 เรื่องแนวทางการด าเนินงานตามกระบวนงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบาย
ให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการท างานในการจัดหาช่องทางการให้บริการประชาชนที่รวดเร็วและทั่วถึง เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนโดยมีข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานของ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ระหว่าง
กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน 4 ในประเด็นปัญหา ซึ่งเป็นการให้บริการโดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐเป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบแต่ละประเด็นปัญหาดังนี้ 1. การตั้งครรภ์ไม่
พร้อม (คุณแม่วัยใส) โดยกระทรวงสาธารณสุข  2.การค้ามนุษย์ โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
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3. การใช้แรงงานเด็ก โดยกระทรวงแรงงาน 4. การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการให้บริการประชาชน และ
องคก์รเอกชนที่ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านสังคม ท าหน้าที่เป็นหน่วยรับแจ้งเหตุ (Front Line 1) ในทั้ง 4 ประเด็น
ปัญหา ประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยก าหนดให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ที่ท าการปกครองอ าเภอ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง ซึ่ง
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล) เป็นหน่วยรับแจ้งเหตุ/เบาะแส ท า
หน้าที่คัดกรองและส่งต่อ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องได้มีการรับลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ตามนโยบายรัฐบาลในรอบปีที่ผ่านมา และพบว่ามีผู้มาลงทะเบียนฯ เป็นเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี ตั้งครรภ์ระหว่างเรียน 
และเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกล าพัง ซึ่งกรณีเหล่านี้ท าให้พบว่า สังคมในปัจจุบันวัยรุ่นขาดความรู้และทักษะการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง ไม่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เพศศึกษาอย่างต่อเนื่อง ขาดความเข้าใจเรื่องการคุมก าเนิดอย่างถูกวิธี       
ไม่สามารถควบคุมอารมณ์หรือตนเองเมื่ออยู่กับเพศตรงข้าม ถูกกระตุ้นอารมณ์เพศจากสื่อทางลบ รวมทั้งการเข้าไม่ถึง
บริการคุมก าเนิดที่มีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเสริมต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นที่สถานการณ์และแนวโน้ม
ขณะนี้น่าเป็นห่วง 
 งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องได้เล็งเห็นความส าคัญในประเด็นปัญหาดังกล่าว เพ่ือ
เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นกับวัยรุ่นไทยในอนาคตจึงได้จัดท าโครงการกิจกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นต าบลปากช่องขึ้นเพ่ือเป็นการเสริมสร้างค่านิยมใหม่กับวัยรุ่นไทยให้รู้จักรัก
และเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นให้ลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไปใน
อนาคต 
วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือสร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าของความเป็นชาย/หญิง ในสังคม
พัฒนาการทางเพศการจัดการอารมณ์สัมพันธภาพทางเพศพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นการเสริมสร้างสุขภาพ
วัยรุ่น 
 ๒. เพ่ือเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่นและมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรม 
ที่เสี่ยงต่อการด ารงชีวิต 
 3. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 4. เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม (คุณแม่วัยใส) เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี 
 5. เพ่ือให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในพื้นท่ีให้
เป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป 
เป้าหมาย/ผลผลิต  
 กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลปากช่อง (จ านวน 150คน)  
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการ  
 ๑. เขียนโครงการ 
 ๒. เสนอโครงการให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
 ๓. ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการตามก าหนด(แบ่งการจัดกิจกรรมเป็น๓ส่วน)คือ 
  ๑) ผู้น านันทนาการเป็นผู้น าท ากิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือสร้างความคุ้นเคย ให้แก่ผู้เข้าร่วม 
 กิจกรรม 
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  ๒) ผู้น ากระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
   ๒.๑กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสถานการณ์การตั้งครรภ์และคลอดบุตรก่อนวัยอันควร 
   ๒.2เรียนรู้เรื่องบทบาททางเพศท่ีแตกต่างกันระหว่างชายหญิง 
   ๒.3เรียนรู้เรื่องสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ 
   ๒.4เรียนรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
  ๓) ผู้น ากระบวนการกล่าวสรุปประเด็นทั้งหมดพร้อมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 4. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ  
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ  
 20,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานสวัสดิการสังคม ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑. เด็กและเยาวชนได้รับความรู้และตระหนักถึงองค์ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าของความเป็นชาย/หญิงใน
สังคมพัฒนาการทางเพศการจัดการอารมณ์สัมพันธภาพทางเพศพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น การเสริมสร้าง
สุขภาพวัยรุ่น 
 ๒. เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่นและมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการ
ด ารงชีวิต 
 3. เด็กและเยาวชนได้รับภูมิคุ้มกันความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 4. เด็กและเยาวชนที่เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม (คุณแม่วัยใส) มีจ านวนลดลง 
 5. สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในพ้ืนที่ให้เป็น
ชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป 

(2.) โครงการ”เยาวชนต าบลปากช่อง ต้านภัยยาเสพติด” 

หลักการและเหตุผล 

 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ เนื่องจากนโยบายใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเสี่ยง ที่เป็นเด็กเยาวชนในสถานศึกษา เป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วนของคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว จึงเน้นย้ าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้

ความส าคัญการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนหรือสถานศึกษา และก าหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน

เอาชนะยาเสพติดเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันและ

สร้างระบบป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 เด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด  เนื่องจากเป็นวัยที่เอ้ือต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยา

เสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา  สร้าง

ตัวตน  สร้างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าท าสิ่งท้าทาย นอกจากนี้ นักค้ายาเสพติดต่างมอง

ว่า เยาวชนส่วนใหญ่มีเงิน จึงมีความมั่นใจว่าการค้ายาเสพติดกับเยาวชนนั้น จะท าให้มีลูกค้าอยู่สม่ าเสมอ จากสถิติค้า

ยาเสพติดพบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มมีอายุน้อยลง ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง 
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เรียนรู้วิธีป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เพ่ือจะได้สามารถร่วมมือกันปกป้องเด็กและเยาวชน           

จากปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษา จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติดภายใน

สถานศึกษาในเขตต าบลปากช่อง “เยาวชนต าบลปากช่อง ต้านภัยยาเสพติด” ขึ้น 

 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวในการแก้ไขปัญหาร่วมกันจึงได้จัดท า

โครงการเพื่อตอบสนองนโยบายในการพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา คือ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนก่อนวัยเสี่ยง ได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 

 ๒. เพ่ือสร้างเครือข่ายนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขต่อต้านยาเสพติด 

 ๓ เพ่ือพัฒนานักเรียน ให้สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

 ๔. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา สังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 5. เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทราบถึงปัญหาสังคม ปัญหาด้านยาเสพติด แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหา

ในสถานศึกษา และหมู่บ้าน/ชุมชน 

 6. เพ่ือส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 7. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกัน ทางด้านร่างกายจิตใจ ให้กับเด็กและเยาวชน 
เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชน นักเรียน จากสถานศึกษา ในเขตต าบลปากช่อง จ านวน 150 คน 
พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลปากช่อง 
วิธีการด าเนินงาน 
 1. ขั้นตอนการเตรียมงาน/การวางแผนจัดกิจกรรม 
  1.1 เขียนแผนงานและเสนอบันทึกเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  1.2เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 2. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
  2.1 กิจกรรม “เยาวชนต าบลปากช่อง ต้านภัยยาเสพติด” ซึ่งประกอบด้วย ดังต่อไปนี้ 
    - การฝึกอบรม บรรยายประกอบสื่อ ปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพ 
     ติดให้นักเรียนก่อนวัยเสี่ยง ได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
     - เพ่ือสร้างเครือข่ายนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขต่อต้านยาเสพติด 
    - เพ่ือพัฒนานักเรียน ให้สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
   - เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   2.2 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
    - ละลายพฤติกรรม 
   - ฐานความรู้  
         - สรุปกิจกรรม โครงการ”เยาวชนต าบลปากช่อง ต้านภัยยาเสพติด” 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 บาท 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสวัสดิการสังคม ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 1. เด็กและเยาวชน เกิดความรู้ความเข้าใจ ทราบถึงปัญหาสังคม ปัญหาด้านยาเสพติด แนวทางการป้องกัน
แก้ไขปัญหาในสถานศึกษา และหมู่บ้าน/ชุมชน 
 2. เด็กและเยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. เด็กและเยาวชน มีคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกัน ทางด้านร่างกายจิตใจ  
 4.  นักเรียนมีภูมิคุ้มกันสามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
  5. สถานศึกษา ชุมชน และประเทศชาติ มีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๖. เด็กและเยาวชนมีจิตส านึก และร่วมแก้ไขปัญหาสังคม ยาเสพติด กับ สังคม หมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  

 (1.) กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  
หลักการและเหตุผล  
   คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2563 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้
นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ 
กระจายอ านาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ 
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ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่ าที่จ าเป็นตามกรอบ
กฎหมายก าหนดและต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการ
ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหาที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการ
ที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน  ให้เหือด
หายไปและหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้  
เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมากและมากกว่าคนท างานใน     หน่วย
ราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่
โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มาก
เท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนและมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป 
วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
  1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
  3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปากช่อง  
วิธีด าเนินการ  
  1. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
  3. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  4. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  5. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  8. รายงานผลการด าเนินงาน  
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  
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งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 งานกฎหมายและคด ีส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ผลผลิต - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ  
  ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ  
    ทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได ้ 
  – ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
 (1.) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  
หลักการและเหตุผล  
  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 24 
ตุลาคม 2545 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น  
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของ  
  2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
  3. เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
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  4. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพ
ได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
เป้าหมาย/ผลผลิต  
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ  
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   
วิธีด าเนินการ  
  1. ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 
 2. น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
  3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล   
  4. ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
  5. สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน  
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 
 งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ผลผลิต  
      - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
     - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
  ผลลัพธ์  
     - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่า 90 %  
     - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ า
กว่าระดับ 3  
            - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้ 

 (2.) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
หลักการและเหตุผล  
   องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่
ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการบริการสาธารณะ การอ านวยความสะดวกในการ 
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ติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย และหลากหลายท าให้การอนุมัติ อนุญาต ซึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
ในบางครั้งอาจไม่คล่องตัว การมอบอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก 
กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และอ านาจไม่กระจุกอยู่ที่ตัวผู้บริหารแต่เพียงผู้เดียว 
เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลด
ขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการการออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายก ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ปากช่องเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และเป็นการกระจายอ านาจในการสั่งการ
และตัดสินไปไปยังปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ อบต.ปากช่อง   
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
  3. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
  4. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัด รองปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   
วิธีด าเนินการ  
 1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ  
 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ  
 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ  
 งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. ผลผลิต มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน   
  2. ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
      - ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต  
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 (3.) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”        
หลักการและเหตุผล  
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน  
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
 พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการ  
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลปากช่องโดย
แต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วน
ต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลโดยประกอบด้วยประธานกรรมการ  
หัวหน้าส่วน และข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
 3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลปากช่องเพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกบัมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่อง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
 5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ต าบลปากช่อง โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  
 6. ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผยและให้โอกาสผู้รับการประเมินได้โต้แย้ง  แสดงความเห็น และ
ตรวจสอบได ้
ระยะเวลาด าเนินการ 
  1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
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ผู้รับผิดชอบ  
 งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 (4.) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  
หลักการและเหตุผล  
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชีและการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมี
ความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่
เกี่ยวข้อง  
  2. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรฝ่ายบัญชีและการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
พื้นที่ด าเนินการ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการ  
  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ที่ตั้งไว้  
ระยะเวลาด าเนินการ  
 ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน)  
งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. บุคลากรฝ่ายบัญชีและการเงิน กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
  2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง  
เดียวกัน  
  3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
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 (5.) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
  2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
  3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
  4. เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
  5. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
 6. เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
  1. หัวหน้าพัสดุ 
  2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการ  
  1. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
  2. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ  
  3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  4. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
  5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
  6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
  7. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  
ระยะเวลาด าเนินการ 
  1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
  2. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
  3. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
เป็น ประโยชน์กับประชาชน 
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 (6.) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  
 หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
  2. เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  3. เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการ  
   1. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  
งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 
  งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  2. มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
  3. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 (7.) กิจกรรม “กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ –จัดจ้าง” 
หลักการและเหตุผล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ  แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ การสร้างความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2564 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคาและประโยชน์ระยะ
ยาวที่จะได้รับประกอบกัน  
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุกโครงการและกิจกรรม  
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วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตาม
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
 2. เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ  
เป้าหมาย  
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ได้แก ่ทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์กาบริหารส่วนต าบลปากช่อง หนังสือราชการ  
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการ  
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดท าประกาศ ดังนี้ - ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง, ประกาศการ
ก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง, ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน, ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกพร้อมวงเงนิการจัดซื้อ-จัดจ้าง, ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปาก
ช่อง ได้แก่ ทางเว็บไซต ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ เป็นต้น  
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณในการด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 1. ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
 2. การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
 3. ลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 (8.) โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
หลักการและเหตุผล  
    องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2563 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้
เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้
ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมาก
น้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความ  พึง
พอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2563 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร 
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กิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564 
มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้
มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการเพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจจึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ  
  2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดยยึด  
ประโยชน์สุขของประชาชน  
 3. เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
  4. เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
 เป้าหมาย/ผลผลิต  
  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือ
นอกเขต จังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการ  
  1. ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัดหรือ
นอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
  2. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่ก าหนด  
  3. สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  
  4. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน  
  5. ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
  6. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ  
  30,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ  
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. ผลผลิต ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง  
  2. ผลลัพธ์  
   - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
   - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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 (9.) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่า
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องจึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้ เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ 
โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อ
ชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความ
เชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่า ประชาชนเป็น
ศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต  
สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 
มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมี
ความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น  
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็น
ธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ  
  2. เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80  
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการ  
  1. จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ    
 2. จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้  
ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
  3. จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มีกล้อง
วงจรปิด ภายในสถานที่ให้บริการ  
   4. จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้พิการ  
   5. จัดให้มีป้ายสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ  
 ไมใ่ช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกส่วน/ฝ่าย/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
 (1.) กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน” 
หลักการและเหตุผล  
 อาศัยมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการกระจายอ านาจตัดสินใจการ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบ
รวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดีพ.ศ. 
2564 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระ
ราชกฤษฎีกานี้ องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องจึงได้ก าหนดกิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชนมากขึ้น 
วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกมากขึ้น  
 2. เพ่ือใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น และเป็นภาระของหน่วยงาน
และประชาชนผู้มาขอรับบริการ  
เป้าหมาย  
 ประชาชนที่มาขอรับบริการ  
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการ  
 1. การประชุมหารือเพ่ือปรับรูปแบบการให้บริการประชาชนให้มีความกระชับ  
 2. ประกาศ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้ันตอนการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ี  
 3. จัดท าป้าย แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชนและการอ านวยความสะดวกโดยติดไว้ในที่เปิดเผย โดย
ด าเนินการปรับปรุงแผนผังก าหนดเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงานให้เป็นปัจจุบัน การแสดงป้ายขั้นตอนและระยะเวลา
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเปิดเผยชัดเจน จัดท าเอกสารเผยแพร่ จัดท ากล่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
เตรียมแบบฟอร์มต่างๆพร้อมตัวอย่างการกรอก มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในเวลาพักเท่ียงและวันหยุดราชการ 
รวมทั้ง การมอบอ านาจการอนุญาตการอนุมัติ การรักษาราชการแทนเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว เป็นต้น  
ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณในการด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกส่วน/ฝ่าย/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 1. ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
 2. ลดการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานได้ 
  
 (2.) มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
หลักการและเหตุผล  
  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้นก็เพ่ือเป็น
การช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจ
และขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ 
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 ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงาน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทัน
ต่อสถานการณ์ท่ีการบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความ
มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การ
อ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 
วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
เป้าหมาย  
  คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  
พืน้ที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการ  
  1. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด 
หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
  2. ด าเนินการออกค าสั่งฯ  
  3. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หรือ หัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับมอบหมายทราบ  
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกส่วน/ฝ่าย/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวยความ
สะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (3.) มาตรการ มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 
2563 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้ หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมี
กฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆเพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ 
เกิดข้ึน ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องจึงได้ก าหนด 
มาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้รองนายก ปลัด และรองปลัด ได้ปฏิบัติราชการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  2. เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที ่ 
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เป้าหมาย/ผลผลิต  
 มีการมอบอ านาจนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้รองนายก ปลัด และรองปลัด ได้ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการ  
  1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกพิจารณา  
  2.ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้รองนายก ปลัด และรองปลัด ได้ปฏิบัติ
ราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  
งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 

 (4.) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
หลักการและเหตุผล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2563 ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่
ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการบริการสาธารณะ การอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย และหลากหลายท าให้การอนุมัติ อนุญาต ซึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
ในบางครั้งอาจไม่คล่องตัว การมอบอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก 
กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และอ านาจไม่กระจุกอยู่ที่ตัวผู้บริหารแต่เพียงผู้เดียว 
เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลด
ขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายก ปลัด หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และเป็นการกระจาย
อ านาจในการสั่งการและตัดสินไปไปยังปลัดและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
  3. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
  4. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
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เป้าหมาย/ผลผลิต  
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัด รองปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   
วิธีด าเนินการ  
 1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ  
 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ  
 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  
ระยะเวลาด าเนินการ 
  1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ  
 งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. ผลผลิต มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน   
  2. ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
     - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 (๑.) กิจกรรมมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการมีสาเหตุส าคัญมาจากพ้ืนฐานทางจิตใจของ
บุคลากรที่ขาดคุณธรรมจริยธรรม สภาพแวดล้อมและค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป  การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไร้พรมแดน ดังนั้น การพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถือเป็น
รากฐานส าคัญในการสร้างจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละ มีจิตอาสา ชื่อสัตย์ สุจริต และมี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ อันจะน าไปสู่การสร้างจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง จึงได้จัดกิจกรรมคัดเลือกให้รางวัลกับพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือ
เป็นการยกย่องเชิดชูพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ถือ
ปฏิบัติเป็นตัวอย่างต่อไป 
วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องปฏิบัติเป็นตัวอย่างต่อไป   
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  มีการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   
วิธีด าเนินการ  
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี  
 2. ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินและการคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีองค์การ 
 3. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี 
  4. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การประเมินและการคัดเลือกให้ทุกส่วนราชการทราบ 
 5. สรุปผลการคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี 
ระยะเวลาด าเนินการ 
  1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ยึดมั่น และปฏิบัติตนเป็นคนดี 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 

 (1.) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
หลักการและเหตุผล  
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของ
การทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ
บริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่
ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตามแต่เป็น
สิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้จัดท า
มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่
การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 
  2. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง/ฝ่าย) น าไปยึดถือและปฏิบัติ  
  3. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
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 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการ  
  1. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ   
 3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

  (2.) กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง”  
หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดย
วิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการให้บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่า
ในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง จึงได้จัดให้มีการ
จัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการโดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลกับปลัด และหัวหน้าส านัก ปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลง 
นามจัดท าข้อตกลงทุกปีเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง 
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
  2. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔  
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  4. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
การประเมินผล 
  การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย  องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ  
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้
มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและ
เลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้  
   1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
   2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
   3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
   4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
   5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   1. ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมื องที่ดี พ.ศ. 
2564 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548  
  2. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
          - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น  
          - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานใน
การก ากับดูแลและติดตาม ผลการด าเนินงานดังกล่าว  
     3. รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนด  
   4. วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
  5. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 (3.) กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   

หลักการและเหตุผล  
  การให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัย
ส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่ง
นอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อ าเภอ)แล้ว   
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องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ท าหน้าที่ ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วน
ราชการ การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้
มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ 
สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะ ด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จ
สิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทาง
วินัย ฝ่ายกฎหมายและคดแีละด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องเพ่ือความ
โปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด  
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
  2. เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  
พื้นที่ด าเนินการ  
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   
วิธีด าเนินการ  
  - ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด า เนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   
  - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด  
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องมีมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต  
  2. องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
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 (4.) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
หลักการและเหตุผล  
  กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้ 
อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้
ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็น
องค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   
วิธีด าเนินการ  
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
   - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
   - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด  
   - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกส านัก/ฝ่าย/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ   

 (5.) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
หลักการและเหตุผล  
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ 
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รับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  รวมถึงจัดท าคู่มือ 
ด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ
หรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
  2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอน
การ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   
วิธีด าเนินการ  
  1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
  2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   
  3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม  
 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานกฎหมายและคด ีส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง  ตามคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

 (5.) มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ”  
หลักการและเหตุผล  
  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
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และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน  ภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่ องทางการ 
ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบของ ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท า
การทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลปาก
ช่อง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  2. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม  
เป้าหมาย  
  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง   
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   
วิธีด าเนินการ  
  1. ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ  
  3. ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่อง
ทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล 
ในการให้ข้อมูลที ่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
  4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการภายใน 5 วัน  
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานกฎหมายและคด ีส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี ส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
 

 (1.) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน”  
หลักการและเหตุผล  
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ  ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องจึงได้ให้มีสถานที่
ส าหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่องให้บริการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่าง
เต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของ
ตนต่อไป  
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
  2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
พื้นที่ด าเนินการ  
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการ  
  1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
  2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
  3. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ       
กฎข้อบังคับที่ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่ก าหนด  
  4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  5. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  6. มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
  7. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ   
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  

 (2.) กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
หลักการและเหตุผล  
 การบริหารงานภาครัฐจ าเป็นต้องมีความโปร่งใส เปิดเผย โดยเฉพาะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการให้ประชาชนได้ทราบและสามารถเข้าตรวจดู รวมทั้งการสอบถามไปยังหน่วยงานของรัฐได้ ทั้งนี้การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน การคลัง และการพัสดุ รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแสดง
ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และความศรัทธาของประชาชนต่อหน่วยงานรัฐ  
วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน  
เป้าหมาย  
 ประชาชนต าบลปากช่อง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
วิธีด าเนินการ  
 จัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รายการบัญชีรายรับรายจ่าย 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการพัสดุ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน ผ่านเว็ปไซต์ของอบต.     
การติดประกาศในหมู่บ้าน และท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และมีโอกาสได้ตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ก่อให้เกิดความโปร่งใส 

  (3.) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง”  

หลักการและเหตุผล  
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
เผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social 
Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้  



 
 

  
แผนปฏิบตักิารปอ้งกนัการทจุรติ ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

50 

เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่องได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
 2. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
  3. เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
 มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
พื้นที่ด าเนินการ  
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
วิธีด าเนินการ  
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
   - บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
   - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
   - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้นได้  
   - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
  - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกส านัก/ฝ่าย/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

(4.) การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
หลักการและเหตุผล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  
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วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามา
เป็น ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
 2. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
  3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรกับประชาชนในพื้นท่ี  
เป้าหมาย  
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  
วิธีด าเนินการ  
  1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
  3. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน  
  4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ   
ระยะเวลาด าเนินการ  
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ 
ร้องเรียน ดังนี้  
   1. ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
   2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 044-318001 ทางโทรสารหมายเลข 044-318110  
   3. ทางเว็บไซต ์www.pakchongsao.go.th หรือ Facebook page: องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
   4. ทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 244 หมู่ 5 ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 30130 
งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานกฎหมายและคด ีส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
  2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  3. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

 

http://www.pakchongsao.go.th/
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 (5.) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
หลักการและเหตุผล  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงใน
การดูแลด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่ง
มุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ใน สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการ
แจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียง
ดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว  
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตามพระราชบัญญัติ
การ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
  2. เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ  
  3. เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่  
เป้าหมาย  
  รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการ  
  1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าที่ภายในกอง 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
  3. รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
  4. ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
เจ้าหน้าที ่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน  
   5. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง  
ระยะเวลาด าเนินการ  
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ 
ร้องเรียน ได้แก่  
    1) ไปรษณีย์ : องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 244 หมู่ 5 ต าบลปากช่อง อ าเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 
    2) โทรศัพท์ : 044-318001     
   3) โทรสาร : 044-318110 
    4) เว็บไซต์ : www.pakchongsao.go.th 
   5) เฟสบุ๊ค : องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานกฎหมายและคด ีส านักปลัด /กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
 2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้อง
ทุกข ์ 
  3. ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 (6.) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
หลักการและเหตุผล  
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องม ีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
ที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้อง
รับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
 2. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ  
  3. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม  
ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  
เป้าหมายการด าเนินการ  
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
พื้นที่ด าเนินการ   
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีการด าเนินการ  
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ  
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานกฎหมายและคด ีส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
  2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 
 
 



 
 

  
แผนปฏิบตักิารปอ้งกนัการทจุรติ ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

54 
๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 (1.) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
หลักการและเหตุผล  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 
1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องขึ้น  
วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่  ประชาคมและ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการ  
  1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม  
ระยะเวลาด าเนินการ  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง บางต าแหน่งในปัจจุบันจะ
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องจึงต้องด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลปากช่อง แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายในระเบียบก าหนดเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และร่างแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือใช้เป็น
แผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตต าบลปาก
ช่อง ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 



 
 

  
แผนปฏิบตักิารปอ้งกนัการทจุรติ ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

 55 
 (2.) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
หลักการและเหตุผล  
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ตัวแทนประชาคม) ให้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการซึ่งถือเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องทั้งนี้ให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมโปร่งใส โดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมในการตรวจรับการจ้างด้วย  
วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยผ่านกลไกตัวแทนประชาคมหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือก
จากหมู่บ้านมาเป็นตัวแทนในการท าหน้าที่ในการตรวจงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. เพ่ือสร้างความโปร่งใส และการตรวจสอบจากทางภาคประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะ
สร้างแนวคิดในการเป็นเจ้าของร่วมของประชาชนในทรัพย์สินของทางราชการ  
เป้าหมาย  
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 22 หมู่บ้าน  
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
วิธีการด าเนินการ  
 1. คัดเลือกตัวแทนภาคประชาชน โดยให้ทางหมู่บ้านเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่จะมาทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
 2. อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการในการตรวจการจ้างที่ถูกต้องโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  
ระยะเวลาการด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ  
 30,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
 2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักและร่วมเป็นเจ้าของทรัพย์สินขององค์กาบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

 (3.) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
หลักการและเหตุผล  
  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 
และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564  
   1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
   2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
   3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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   4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 
และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564  
วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้าง บทบาทของประชาชน  
  2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่อง 
เป้าหมาย  
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล  
พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการโครงการ  
  1. จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
  2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  
  3. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด  
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง หรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด   
 (1.) โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
หลักการและเหตุผล  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
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ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องจึงได้มีการจัดท า
และรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกปี  
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องทราบ
ตามแบบท่ีระเบียบฯก าหนด  
  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามก าหนด  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ทุกส านัก/ฝ่าย/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการ  
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า
รายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน    
ระยะเวลาการด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ฝ่ายวิเคราะหน์โยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 (2.) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการและเหตุผล  
   ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
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ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดย
ส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทาง
ราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่
สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการ
ควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่  ครอบคลุมทุกระบบงาน 
อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจ
เกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง  กระบวนการ
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน  
ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมี
แนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องขึ้น 
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจ มีข้ึน  
  2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหารในการ 
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  
  3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ  
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
เป้าหมาย  
  เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะ
ท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
วิธีด าเนินการ  
  1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6     
  2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจ
และ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  
  3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล  
  4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
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ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
หน่วยงานรับผิดชอบ  
 ทุกส านัก/ฝ่าย/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ  
  4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้  
  5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา  
  2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  
  3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
  4. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
  5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  (ร้อยละ 80 
ในระดับมาก) 

 (3.) มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
หลักการและเหตุผล  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการ
ต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ
ดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ  ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
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วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปด าเนินการ
เพ่ือ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการ
ทุจริตในหน่วยรับตรวจ  
  2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุม 
ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่
ก าหนด  
  3. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ทุกส านัก/ฝ่าย/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการ  
  1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง (ระดับ
องค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี  
  2. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ 
ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)  
  3. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง รายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
  4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ประชุมพิจารณา
และประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้อง
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป  
  5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยง  
 2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
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  3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแล
ภายใน เวลาที่ก าหนด 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม  ช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้  
 (1.) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย  
หลักการและเหตุผล  
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนด หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กร
หรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบล จึง
ได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ  บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจาก
ประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน  ย้าย การเลื่อนระดับ และ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การ  บริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม  
  2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน 
ย้าย  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล  
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีการด าเนินการ  
 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด  
   - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบ  
   - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
   - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
   - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ
แต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  
  - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน  
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   - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)   
การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน
การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
  - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง  
   - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบ และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
   - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง - 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อน ต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส  
   - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน  
  - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการที่ตนเองเห็น ว่าไม่เป็นธรรมได้  
   - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน  
   - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องจะออก
ค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน วันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
   - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ  
   - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ัน เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  
   - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้น เงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  
   - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้ง
ผลการประเมินที ่ไม่เป็นธรรม  
  - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขัน้ เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  
ระยะเวลาการด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  
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งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของ ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  
  ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 

 (2.) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  

หลักการและเหตุผล  
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด
บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิด
ความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิน
จากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน  
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
  2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
  3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
  4. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างานของ
องค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการ  
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือส่งให้
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับวันสิ้นปี  และถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ฉบับที่3) พ.ศ.2558  โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประกาศส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ 
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร 
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ระยะเวลาด าเนินการ  
 ตลอดปีงบประมาณ 25๖5 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
  3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 

 (3.) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  
หลักการและเหตุผล  
   องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. 2556 – 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
ผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ  ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้
เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก  ขึ้น เพ่ือกระตุ้นการ
ปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่อง 
  2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า  
เป้าหมาย 
  ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีต าบลปากช่อง  
พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ินที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการ  
  1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  
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  2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชน 
เข้าร่วมเป็น กรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย  
  3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ  
 30,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานพัสดุ กองคลัง/กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ผลลัพธ์  
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
 (1.) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
หลักการและเหตุผล  
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ 
ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้
การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน  อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ  กฎหมาย ค าสั่ง และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพ
และเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ กระท า
ผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง เพ่ิมพูน
ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า 
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ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ  ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย 
ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่อง จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถิ่น  
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
  2. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน  
  3. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการ
ที่เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต  
 4. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการ  
  1. จัดท าโครงการ/แผนงาน  
  2 .ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ใหแ้ก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเข้ารับการอบรม  
  3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
  4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  
ระยะเวลาด าเนินการ   
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ   
 17,5๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานกฎหมายและคด ีส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ได้เ พ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
  2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและ หนี้สิน  
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  3. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 4. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 

 (2.) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
หลักการและเหตุผล 
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกส าคัญที่
ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะ
คอยควบคุมดูแลการ ด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมี 
ส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการ
ทุจริต นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ 
โดยให้สมาชิกสภาร่วม เป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได ้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
  2. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
  3. สมาชิกสภาท้องถิน่เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  
เป้าหมาย  
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
วิธีการด าเนินงาน  
  1. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  
  2. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ  
 3. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  



 
 

  
แผนปฏิบตักิารปอ้งกนัการทจุรติ ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

68 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ผลลัพธ์  
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
  2. การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 (3.) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
หลักการและเหตุผล  
  การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ 
และหลาย ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท าหน้าที่ของตน
อย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย อ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจ ระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และท่ีส าคัญส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่ง เสริมให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งใน
การใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน  
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วน
ร่วมในการท างาน  
  2. เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
  3. เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
เป้าหมาย  
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
พื้นที่ด าเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินงาน  
  1. แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่อง
ต่างๆ เช่น  
   - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด  
   - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก   
  - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องเพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน  
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ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานกิจการสภา ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ผลลัพธ์  
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
 (1.) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน  
หลักการและเหตุผล  
  คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของ
พวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้
ต าแหน่งหน้าที่ท่ีได้รับ มอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปชัน 
การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564 และสอดคล้องกับเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การ  บริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ  บริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาล  
วัตถุประสงค์  
  สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินการ  
  1. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน  
  2. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานกฎหมายและคด ีส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้  
  2. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันในระดับ
ท้องถิ่น 

 (2.) มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต  
หลักการและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2563 
มาตรา 69/1 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ  เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการ
สร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการ
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ ที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ใน
การนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็น  โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า 
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่าย
ดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนา เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มี ความเข้มแข็ง 
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
  2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต  
  3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ต าบลปากช่อง 
เป้าหมาย  
  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตต าบลปากช่อง เข้ามามีส่วนร่วม
ในการเป็น เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
สถานที่ด าเนินการ  
 เขตพ้ืนทีร่ับผิดชอบต าบลปากช่อง 
วิธีด าเนินงาน  
  1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกัน
การ ทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
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  2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง โดย
การ ลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
  3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง ในการร่วมคิด ร่วม พิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต  
  4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานกฎหมายและคด ีส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
  2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
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