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ค าน า 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าในการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทํา
ให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม และการเมืองการปกครองและ
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างเท่าเทียมที่
ต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
และพัฒนาคนควบคู่กันไปพร้อมๆกัน  โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆที่
ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีชีวิตที่มีความหมายและคุณค่าประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคําสั่งที่ 
69/2557 เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้  
  เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง 
จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.   
๒๕60 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติและเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ และถือเป็นการ
ปฏิบัติ ตามคําสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบาย
ระดับชาติอีกทางหนึ่งด้วย 
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แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

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

หลักการและเหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนตําบล ปากช่อง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อํานาจรัฐใน
การปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ  

ซ่ึงดําเนนิการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ี เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีความ
เข้าใจในสภาพปัญหาและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลางในการ
ปฏิบัติงาน  และการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติซึ่ง
อาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือได้ใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่
เกิดข้ึนมาเป็นเวลานานและนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนทั้งในเชิงขนาดและความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริตซึ่ง
ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.)ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกําหนดมาตรการ
หรือแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยให้ทุก
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวังเพ่ือ
สกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ประกอบกับนโยบายของพลเอก  ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน  ภาครัฐเป็นนโยบายสําคัญของ
รัฐบาล  

  กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
กับ สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์๒๕๕๘ ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติโดยกําหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนาสี่ปีและเป็นการ  สอดคล้องกับการกําหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อ
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยทางสํานักงาน  ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม การ
ดําเนินงาน ( Integrity Assessment) และดัชนีวัดความ  โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสํานักงาน ป.ป.ช. เข้า
ด้วยกันและสร้างเครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์  (Perception Base) และหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Base) โดยมีเปูาหมายคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปูาหมายทั้ง ๗,๕๗๑ แห่ง โดยมุ่งหวังให้
เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนําผลที่ได้จากการประเมินเพ่ือใช้ในการ
กําหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและปูองกันการทุจริตพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีข้ึนในอนาคตและเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการปูองกันและแก้ไข  
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง จึงนําแผนปฏิบัติการ  
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาเพ่ือใช้เป็นมาตรการ
แนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล ปากช่อง และเพ่ือให้ทุก
หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตําบล ปากช่อง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดําเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบล ปากช่อง
เป็นไปอย่างต่อเนื่องสร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใสจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสํานึกค่านิยมของสังคมให้
ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

  องค์การบริหารส่วนตําบล ปากช่อง  ได้เล็งเห็นความสําคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดทํา
แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อเป็น
แผนปฏิบัติการใน  การดําเนินการเรื่องโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Integrity and 
Transparency Assessmint-ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กรให้
สามารถทํางานด้วยความโปร่งใสตาม  หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบตลอดจนสามารถ ตรวจสอบได้  

วิสัยทัศน์ 

 “ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นพัฒนา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”  

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  ประจําปีงบประมาณ 

2560  

 2. เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตําบล

ปากช่องมีจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ประพฤติตนและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  

ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามหลักกฎหมาย มีจิตสํานึกในการให้บริการต่อหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการ  

 3. เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง  

 4. เพื่อให้ภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและเฝูาระวังพฤติกรรมในการทุจริตประพฤติมิ

ชอบอย่างจริงจัง  

 5. เพื่อเชื่อมโยงกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการดําเนินงานและแผนพัฒนาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนตําบลกับแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
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 6. เพื่อปลูกฝังจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตสํานึก

ที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ทําให้การบริหารราชการเกิด

ความ โปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 7. เพื่อใช้แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต เป็นกรอบการดําเนินงานในด้านการส่งเสริมและ  

สนับสนุนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 8. เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ โครงการ แผนงาน กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย ตัวชี้วัดและ  

มาตรการ  

 9. เพ่ือสร้างจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนกับข้าราชการ  

 10. เพ่ือสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดข้ึนภายในองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องโดยการให้ความรู้  

ความเข้าใจในช่องทางการร้องเรียน /กล่าวโทษ/ร้องทุกข/์ร้องเรียน การมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้สอดส่องดูแลการ  

เฝูาระวังและการเข้ามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 11. เพ่ือดําเนินการทางวินัยต่อพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร ส.อบต.กรณีเกิดการทุจริต  

และประพฤติมิชอบรวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียน  

กรอบแนวคิดในการด าเนินการ  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

 2. ความเสี่ยงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการ

ปฏิบัติราชการ  

 3. ข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

 4. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของโครงการ  

เหตุผลการจัดท าแผนป้องกันการทุจริต  

 1. เพ่ือสร้างหลักประกันองค์กรด้านเจตนารมณ์ของแนวทางปฏิบัติ  

 2. ยกระดับความน่าเชื่อถือต่อหน่วยงานราชการและประชาชน  

 3. ยกระดับการทํางานของท้องถิ่นให้มีขั้นตอนภายใต้กระบวนการโปร่งใสและมีส่วนร่วมกับประชาชน 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

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

1. สภาพทั่วไป 

 1.1 ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่และอาณาเขต  

  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะค่า ตําบลปากช่อง  อําเภอ

ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล (ตามหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 

ตอนพิเศษ 6 ง วันที่ 3 มีนาคม 2538 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล) เมื่อวันที่ 

2 มีนาคม พ.ศ.2538 เป็นตําบลหนึ่งของอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีขนาดใหญ่ประกอบด้วย หมู่บ้าน

จํานวน 22 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ระหว่าง ตําบลหนองสาหร่าย ตําบลขนงพระ ตําบลจันทึก ตําบลกลางดง และอําเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีโดยมีอาณาเขต ดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต ตําบลจันทึกและตําบลหนองสาหร่าย 

  ทิศใต้  ติดต่อกับเขต ตําบลกลางดง  

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต ตําบลขนงพระและตําบลหนองน้ําแดง 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต  ตําบลกลางดง  เขตปุาสงวนดงพญาเย็น และตําบลหนอง  

      ย่างเสือ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

 1.2 เนื้อที ่

 มีเนื้อที่ทั้งสิ้นจํานวน 148.96 ตารางกิโลเมตร จํานวน 93,118 ไร ่

 1.3 ภูมิประเทศ  

 ตําบลปากช่องพ้ืนที่ทางด้านตะวันตกและด้านใต้เป็นที่ราบเอียงและหุบเขา  ซึ่งระยะทางสูงประมาณ 450 

เมตร ขึ้นไป ส่วนทางด้านเหนือและตะวันออก เป็นที่ราบเอียงและลอนคลื่นนอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ําที่สําคัญคือ ลํา

ทองหลาง, คลองตาลอง, คลองหนองผักเสน และคลองกะโตวา 

 

 1.4 จ านวนหมู่บ้าน 

 จํานวนหมู่บ้านในเขต อบต.ปากช่อง  มีทั้งสิ้น 22 หมู่บ้านได้แก่ 

 หมู่บ้าน     ชาย  หญิง  รวม / หลังคาเรือน 

 หมู่ที่ 1  บ้านคลองตาลอง    308  342  650 / 280 

 หมู่ที่ 2 บ้านหนองผักเสน    339  361  700 / 311 

 หมู่ที่ 3 บ้านโปุงประทุน    548  613  1,161 / 573 

 หมู่ที่ 4 บ้านบันไดม้า    694  716  1,410 / 617 

 หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะค่า    371  388  759 / 582 

 หมู่ที่ 6 บ้านหนองอีเหลอ    276  289  565 / 236 

 หมู่ที่ 7 บ้านลําทองหลาง    419  417  836 / 307 

 หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาแก้ว   381  399  780 / 407 
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          หมู่บ้าน        ชาย  หญิง  รวม / หลังคาเรือน 

 หมู่ที่ 9 บ้านกอก    250  286  536 / 626 

 หมู่ที่ 10บ้านหนองกะโตวา   313  317  630 /762 

 หมู่ที่ 11 บ้านปากช่อง    291  268  559 / 488 

 หมู่ที่ 12 บ้านหนองน้อย    589  573  1,162 / 455 

 หมู่ที่ 13 บ้านหนองสวอง    322  332  654 / 337 

 หมู่ที่ 14 บ้านซับน้ําเย็น    441  441  882 / 302 

 หมู่ที่ 15 บ้านเหนือ    292  291  583 / 253 

 หมู่ที่ 16 บ้านซับหวาย    153  145  298 / 122 

 หมู่ที่ 17 บ้านสะพานดํา    732  816  1,548 / 760 

 หมู่ที่ 18 บ้านตลาดน้อยหน่า   452  491  943 / 1,177 

 หมู่ที่ 19 บ้านโนนอารีย์    658  618  1,276 / 636 

 หมู่ที่ 20 บ้านไทยเจริญ    217  232  449 / 180 

 หมู่ที่ 21 บ้านโนนสมบูรณ์   138  139  277 / 127 

 หมู่ที่ 22 บ้านหนองยาง   202  215  417 / 1 87 

      8, 386  8, 681  1 7,075/ 9,725 

            (ข้อมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอปากช่อง) 

2. สภาพเศรษฐกิจ 

 2.1 อาชีพ  

 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น ทําไร่ ทําสวน เลี้ยงสัตว์และทํางานเป็นลูกจ้าง

ในรีสอร์ท ที่ตั้งอยู่ในเขตของตําบลปากช่องและตําบลใกล้เคียง 

 2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.  

 โรงงานอุตสาหกรรม  9 แห่ง  

  1. หมู่ที่ 4 บริษัทดีมอสโฮลดิ้ง  

  2. หมู่ที่ 10 บริษัทธนเพิ่มทรัพย์จํากัด (โรงงานขนม)  

  3. หมู่ที่ 10 บริษัท พี อาร์ ฟููดแลนด์ (โรงงานขนม)  

  4. หมู่ที่ 16 บมจ.กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรม (โรงฟักไข)่ 

  5. หมู่ที่ 17 โรงงานเสียงเจริญ  

  6. หมู่ที่ 18 โรงงานเอ็ม เอ็ม พีแพ็คเกจจิ้งกรุ๊ป จํากัด  

  7. หมู่ที่ 18  บริษัท ไทยเอเชีย พี อี ไพล์ จํากัด  

  8. หมู่ที่ 18 บริษัทมอลซันโตเมล็ดพันธุ์(ไทยแลนด์) จํากัด  

  9. หมู่ที่ 18 โรงงานเอ็น อาร์ พลาสติก 
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 โรงแรม, รีสอร์ท, ร้านอาหาร และร้านขายสินค้าขนาดใหญ่   

  1. หมู่ที่ 3  บริษัทกิตติปรีดีสปอร์ต รีสอร์ท (รีสอร์ท/จัดสัมมนา)  

  2. หมู่ที่ 5  ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่  

  3. หมู่ที่ 5  บ้านไร่มะค่างาม  

  4. หมู่ที่ 5  แลนด์บรีซ รีสอร์ท  

  5. หมู่ที่ 9  ภูพิมานรีสอร์ท  

  6. หมู่ที่ 9  ภูริพิมาน  

  7. หมู่ที่ 9  พิมานทองรีสอร์ท  

  8. หมู่ที่ 9 ปลายพิมาน  

  9. หมู่ที่ 9 ภูวิว (รีสอร์ท/บ้านพัก)  

  10. หมู่ที่ 9 อาราญาน่า  

  11. หมู่ที่ 10  ภูตะวันรีสอร์ท  

  1 2. หมู่ที่ 10  กะโตวาฮิลล์  

  1 3. หมู่ที่ 10 ตะวันฉายรีสอร์ท  

  1 4. หมู่ที่ 10  ไร่ทองสมบูรณ์  

  1 5. หมู่ที่ 11  ร้านอาหารบ้านไม้ชายน้ํา  

  16. หมู่ที่ 11     ร้านก๋วยเตี๋ยวลุงชิงชัย 

  17. หมู่ที่ 12 คีรีรมย์รีสอร์ท    

  18. หมู่ที่ 13  บ้านไร่บัวแดง  

  19. หมู่ที่ 13  ภูธนาพร  

  20. หมู่ที่ 18 เทสโก้ โลตัส  

3. การศึกษา 

 3.1 การศึกษา โรงเรียน 6 แห่ง      

ลําดับที่  1 หมู่ 4 โรงเรียนวัดบันไดม้า                   

 2  หมู่ 5 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า    

 3 หมู่ 6 โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ   

 4 หมู่ 7 โรงเรียนบ้านลําทองหลาง   

 5 หมู่ 8 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว   

 6 หมู่ 14 โรงเรียนบ้านซับน้ําเย็น    

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง                     

ลําดับที่  1 หมู่ 4   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบันไดม้า  

 2 หมู่ 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า  

 3 หมู่ 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลําทองหลาง  
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 3.2 สถาบันและองค์กรทางการศึกษา 

     วัด 16 แห่ง  

 ลําดับที่  1 หมู่ 1 วัดคลองตาลอง  (พระครูโชติวัตรวิมล)   

  2 หมู่ 4 วัดบันไดม้า   (พระครูสมุห์พรเลิศ วิสุทธสีโล)  

  3 หมู่ 4 วัดดวงฤดีมณีอินทรโชติ 

  4 หมู่ 5 วัดหนองมะค่า   (พระถาวร  ฐานิโย)   

  5 หมู่ 6 วัดทองอ่อนสามัคคีธรรม  (พระอธิการธิติ  ถิระธัมโม)   

  6 หมู่ 7 วัดลําทองหลาง     

  7 หมู่ 8 วัดหนองตาแก้ว  (พระอํานวย  จันทรวังโส)  

  8 หมู่ 8 วัดธรรมดาราม    

  9 หมู่ 9 วัดดําเนินสถิต  (พระครูสมุห์สมมารถ)   

  10 หมู่ 10 วัดหนองกะจะ  (พระมหาวิวัฒน์  ปรีชาโม)   

  11 หมู่ 10 วัดหนองกะโตวา    

  12 หมู่ 11 วัดเขาวันชัยนวรัตน์  (พระโสภา  อุตตโม)   

  13 หมู่ 12 วัดเขาไทรสายัณห์  (พระครูบรรต  ธัมมรังสี)  

  14  หมู่ 14 วัดซับน้ําเย็น   

  15 หมู่ 17 วัดเกาะอุทการาม    

  16 หมู่ 19 วัดธารน้ําตกหลังเหว  (พระอธิการไพฑูรย์  เขมะทโก)   

  ส านักสงฆ์  6 แห่ง  

 ลําดับที่  1 หมู่ 3 สํานักสงฆ์เกษตร  (พระใบฎีกาเมือง  ถามิโก)  

  2 หมู่ 14 (1) สํานักสงฆ์พญาเย็นเจริญธรรม  (พระวิทยา  อภัสสโร)    

  3 หมู่ 15 (1) สํานักสงฆ์ลําใบดก   (พระบุญมี  คะเวสสโก)  

    (2) สํานักสงฆ์ถํ้าไทรทอง   (พระสมพงษ์  นาคะวโร)  

  4 หมู่ 19  (1) สํานักสงฆ์เขารวกสามัคคีธรรม  (พระอาจารย์ถวิล  รตนญาโณ)   

    (2) สํานักสงฆ์ปุาเมตตาคุณ  (พระอาจารย์ณะ)  

    เมรุเผาศพ 8 แห่ง  

   ส านักปฏิบัติธรรม  6 แห่ง 

  ลําดับที่ 1  หมู่ 2 (1) สํานักปฏิบัติธรรม (สาขาวัดปากบ่อ)  

    (2) สํานักปฏิบัติอัญญาวิโมกข๋โพธิรังสี  

   2 หมู่ 14  (1) สํานักปฏิบัติธรรมเขาสามตา  (พระกิตติ  ตันติปาโล)   

     (2) สํานักปฏิบัติธรรมพุทธภาวนา (พระบุญมา  ขันติพโล)     

   3 หมู่ 19  ศูนย์ปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต(พระครูปลัดธรรมนีติวัฒน์)  

   4 หมู่ 21 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเสริมรังสี (เอกชน)  
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 ข้อมูลกีฬา  นันทนาการและการพักผ่อน  

  จํานวนห้องสมุดประชาชน  1 แห่ง  (อบต.ปากช่อง) 

  จํานวนศูนย์คอมพิวเตอร์ ICT 1 แห่ง (อบต.ปากช่อง) 

  จํานวนลานกีฬา   1 แห่ง  

  จํานวนสนามกีฬา  7 แห่ง  

 3.3 สาธารณสุข  

  สถานีอนามัย 1 แห่ง  

  ลําดับที่ 1 หมู่ 5 สถานีอนามัยบ้านหนองมะค่า  

 3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

  ป้อมยามต ารวจ 2 แห่ง  

  ลําดับที่  1 หมู่ 6 ปูอมตํารวจ  

   2 หมู่ 13 ปูอมตํารวจ  

 ต ารวจชุมชนประจ าต าบล จ านวน  105 นาย  

 อปพร.    จ านวน  103 นาย 

4. สาธารณูปโภค 

 4.1 ไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง ดําเนินการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้มีไฟฟูาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

ในตําบลปากช่อง จํานวน 22 หมู่บ้าน และในขณะนี้ประชาชนมีไฟฟูาใช้เกือบทุกหลังคาเรือน  

 4.2 น้ าประปา พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง ในปัจจุบัน ประชาชนมีน้ําประปาใช้ครบทุก

หมู่บ้าน 

 4.3 การจัดการขยะ   องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องมีบริการจัดเก็บขยะ โดยมีรถขยะจํานวน 5 คัน

ออกเก็บขยะ โดยที่องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องเช่าสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาล ซึ่งอยู่ในตําบลหนองสาหร่าย

เพ่ือจัดการกําจัดขยะจาก 22 หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดของ รถทั้ง 5 คัน ดังนี้ 

 คันที่ 1 ขนาด 10 ลบ.ม.  

 คันที่ 2 ขนาด 5.8 ลบ.ม.  

 คันที่ 3 ขนาด 10 ลบ.ม.  

 คันที่ 4 ขนาด 10 ลบ.ม. 

 คันที่ 5 ขนาด 10 ลบ.ม. 

5. โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 5.1 โครงสร้างพ้ืนฐาน  การคมนาคมติดต่อภายในตําบลและตําบลใกล้เคียง ถนนในหมู่บ้านที่ประชาชนใช้

เดินทางสัญจรไปมานั้น ปัจจุบันมีทั้งถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยาง ซึ่งทาง

องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องจะได้ดําเนินการ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง เข้าไปในหมู่บ้านให้

ครบทุกหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วและเพ่ือใช้ในการนําผลผลิต

ของเกษตรกรออกจําหน่ายสู่ตลาด 
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5.2 สะพาน 

  จํานวนสะพานคอนกรีต  3  แห่ง  (หมู่ 1 บ้านคลองตาลอง, หมู่ 5 บ้านหนองมะค่า 

               หมู ่17 บ้านสะพานดํา) 

  จํานวนสะพานเหล็ก  3 แห่ง  (หมู่ 3 บ้านโปุงประทุน, หมู่ 11 บ้านปากช่อง,  

                หมู ่20 บ้านไทยเจริญ)  

 5.3 แหล่งน้ า 

  จํานวนแม่น้ําที่ไหลผ่าน  1 สาย    (แม่น้ําลําตะคลอง) 

  จํานวนห้วย/หนอง/คลอง/บึง 4  แห่ง   (คลองลําทองหลาง คลองตาลอง คลองหนอง 

                 ผักเสน  และคลองตะโกวา) 

  จํานวนอ่างเก็บน้ําและฝายน้ําล้น 10 แห่ง  

  จํานวนบ่อสาธารณะ  48 แห่ง  

  จํานวนบ่อน้ําตื้นสาธารณะ 8 แห่ง  

 5.4 การขนส่ง 

  จํานวนสถานีรถไฟ  1  แห่ง   (หมู่ 4 บ้านบันไดม้า) 

 5.5 การโทรคมนาคม/สื่อสาร 

  จํานวนบ้านที่มีโทรศัพท์   400 หลังคาเรือน  

  จํานวนโทรศัพท์สาธารณะ   20 แห่ง  

  จํานวนหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย 22 แห่ง  

 5.6 ไฟฟ้า 

  ไฟฟูาที่ติดตั้งโดยการไฟฟูาส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 100  ของพ้ืนที่  

  จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้  คิดเป็นร้อยละ 100 ของพ้ืนที่  
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  

ยุทธศาสตร์ที่  1   เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต

และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง  รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุก

หน่วยงานมีวินัยเคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา  ตลอดจนเป็นการ

วางรากฐานในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชนให้ปฏิบัติงานและดําเนิน 

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2  ประยุกต์การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 

1.3  ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก  

หน่วยงานทุกส่วนราชการ 

2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

2.1  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ  

ฝึกอบรม  เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน  

ทางคุณธรรมและจริยธรรม 

2.3  ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร  

ส่วนตําบลปากช่องให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตโดยยึดถือ
เป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 

2.4  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

2.5  รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

2.6  ส่งเสริม เชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง 

2.7  ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการปูองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                     

 วัตถุประสงค์  

  เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาค
ประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

 1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องกับทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.1  ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล 
ปากช่องกับองค์กรทุกภาคส่วน 
      1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพ่ือดําเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องจากทุกหน่วยงาน เพ่ือนําไป
ประมวล วิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
      ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระใน
การทําหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
      ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือทําการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องโดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

 ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบ ในองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

  ๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง 

 ๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้ง
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

 ๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  

 ๒.๔ กําหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้กี่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน  

 ๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง 

 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือมุ่งพัฒนาระบบและกลไกลในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อํานาจให้เหมาะสม ชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอํานาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกลความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาข้อบัญญัติ ข้อบังคับท่ี
เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 ๑.พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 

 ๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องที่มีพันธกิจด้านการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตมีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากําลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจและความรับผิดชอบ 

 ๑.๒ ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องสร้างการตรวจสอบการบริหารราชการ โดย
กําหนดแยกอํานาจการบริหารงานออกจากอํานาจพิจารณาคดี เพ่ือสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอํานาจหนึ่งได้ 

 ๑.๓ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อํานาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลปากช่องด้วยกันเอง 

 ๑.๔ ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมิน การใช้อํานาจในการปฏิบัติงานด้าน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม 

 ๒. สร้างกลไกลความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องกับภาคเอกชนให้มี
ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 ๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องกับ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่อง 
 วัตถุประสงค์  

 เพ่ือมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องสร้างมาตรฐานทาง
วิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 

 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 ๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ๑.๑ กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ 

 ๑.๒ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ตลอดจนให้มี
การศึกษาตัวอย่างกรณี (case study) 

 2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ 

 2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 2.2 กําหนดให้มีมาตรฐานเกี่ยวกับค่าตอบแทนของวิชาชีพ  

 2.3 กําหนดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลรวมถึงการลงโทษเจ้าหน้าที่ท่ีฝุา
ฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องบริหารงาน

  ตามหลักธรรมาภิบาล  

มาตรการ/แนวทาง 

ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 

2560 

หมายเหตุ 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและ

การดําเนินชีวิตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ

ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่อง

และเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์

สุจริต 

 

1. ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการใช้ชีวิต

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 

 

 

2.1 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้ความ

เข้าใจการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2 จัดทําประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรทั้ง

ฝุายประจําและฝุายการเมือง 

2.3 การรับการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดําเนินงานของ อปท. (ITA) 

 

1. การประกาศเจตจํานงการปฏิบัติงานด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต 

50,000 

 

 

 

50,000 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกหน่วยงาน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

มาตรการ/แนวทาง 

ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 

2560 

หมายเหตุ 

1. บูรณาการระหว่างหน่วยงาน

ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลปากช่อง 

2. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

3. จัดทําตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุ 

4. เวปไซต์หน่วยงาน รับแจ้งเหตุ 

 

1. จัดตั้งเครือข่ายการปูองกันและเฝูาระวังการ

ทุจริตระหว่างชุมชนและองค์การบริหารส่วน

ตําบลปากช่อง 

2. จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านทุจริต 

3. แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการใน

การดําเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วน

ตําบลปากช่อง 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล  

                   ปากช่อง 

มาตรการ/แนวทาง 

ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 

2560 

หมายเหตุ 

1. จัดทําระบบตรวจสอบ 

ควบคุมและถ่วงดุลให้เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

2. สร้างกลไกความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานกับภาคเอกชน 

1. จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม ประเมินผล

ภายใน 

2. จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัด

จ้าง 

3. จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราคา

กลาง ทางประกาศและเว็ปไซต์ 

4. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้

จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้ทราบ 

 

1. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

มาตรการ/แนวทาง 

ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 

2560 

หมายเหตุ 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีด

ความสามารถเจ้าหน้าที่รัฐในการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพ

ด้านการปูองกันและปราบปราม

ทุจริตภาครัฐ 

 

1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตรปูองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

2.จัดทําศูนย์ข้อมูลความรู้กลางด้านการปูองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

 

1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการปูองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

- 

 

- 

 

 

30,000 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 


