
 
 
 
                                                                                          

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
เรื่อง  ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564)  
--------------------------------------------- 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เม่ือวันท่ี 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 กําหนดใหหนวยงานภาครัฐ
แปลงแนวทางและมาตรการสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป โดยใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป และแผนการปฏิรูปประเทศดานตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพ สามารถสงผลใหการทุจริตลดลง   
 

 บัดนี้ คณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล         
หนองปากโลง 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดมีมติใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต      
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 19 เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เรียบรอยแลว จึงประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองปากโลง 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) หรือสามารถสืบคนขอมูลไดท่ี www.nongpaklong.org 
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้   

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ ณ วันท่ี 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
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องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
อําเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

 
 



คํานํา 
 
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน และสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ          
เปนปญหาลําดับตนๆ ท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชัน และมักจะปรากฏขาวการ
ทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลกระทบการกระจายอํานาจ และความศรัทธา
ตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งท่ี 
69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและ
หนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือ
สกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริต 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง จัดทําข้ึน
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําแผนไปสูการปรับปรุงการดําเนินงานปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการ
ปองกันขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง ภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึงการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เปรียบเสมือน
เปนภูมิคุมกันสําหรับการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง ไดทํางานใหบังเกิดประโยชน
สุขของประชาชนในทองถ่ิน และไมใหทําใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความครองแครงใจในการทํางาน อีกท้ัง
เปนกลไกสําคัญในการปองกันไมใหมีการใชอํานาจหนาท่ีในการบริหารราชการโดยมิชอบไดอีกทางหนึ่ง  

 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล
หนองปากโลง (พ.ศ. 2560 - 2564) จะเปนประโยชน และมีสวนชวยใหผูบริหารทองถ่ินแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองใน  การตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ีกําหนดไววา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ัง
ชาติตานทุจริต” 
 
 
 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

 

เรื่อง  หนา 

คํานํา 

สวนท่ี 1 บทนํา 1 

 1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตใจองคกร 1 

 2. หลักการเหตุผล 3 

 3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 9 

 4. เปาหมาย 9 

 5. ประโยชนของการจัดทําแผน 9 

สวนท่ี  2  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
  (พ.ศ. 2560 - 2564) 11 

สวนท่ี  3  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
      ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง  
 (พ.ศ. 2560 - 2564)  20 

ภาคผนวก 

 - ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
   (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 - รายงานผลประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

 
  

*********************************** 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 1 
บทนํา 

1. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกร 

 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงค เพ่ือ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจน
บุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการ
ทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

 การทุจริต (Corruption) หมายความวา การกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนการกระทําท่ี
ชั่วชาและฉอโกงโดยเจตนาท่ีจะหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมท้ังการกระทําท่ีขัดตอตําแหนงหนาท่ี และสิทธิของ
ผูอ่ืน นอกจากนี้ยังหมายถึงการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ่ึงประชาชนไววางใจกระทําตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 
โดยการรับหรือยอมรับประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

 การทุจริตในระดับทองถ่ิน  พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก 
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพ่ือใหบริการตางๆ ของรัฐ สามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึนเชนเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิด
จากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

 สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 

 1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปราม  
การทุจริต แตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช
กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ี โดยเฉพาะขาราชการระดับสูง ก็เปน
อีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 
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 2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะของเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให
คนในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 

 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้ 

 4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ - จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาท่ี เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

 5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัย
หนึ่งท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําให
เจาหนาท่ีตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม สมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องมือวัดความดีของคน แตปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีต้ังมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน    
สวนรวม 

 7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต
เปนยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ี
ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะ
ทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ
บานเมือง 

 วิธีการ/รูปแบบของการทุจริต รูปแบบของการทุจริตคอรรัปชันหลักในสังคมไทยมีความ
หลากหลาย สามารถสรุปการทุจริตมีรูปแบบในภาพรวม ดังนี้ 

 1) การเรียกสินบน สวย สินน้ําใจ คาน้ํารอนน้ําชา เงินใตโตะ เปนตน รวมท้ังการรับสินบนใน
กระบวนการหลีกเลี่ยงภาษี หรือโกงภาษี หากการใหเงินหรือของตอบแทนเกิดข้ึน โดยขาราชการหรือ
นักการเมืองไมไดรองขอ เพราะไดกลายเปนหลักปฏิบัติไปแลว บางทีเรียกวา “กินตามน้ํา” เชน ทุกเดือนหรือ
ทุกปตองมีของกํานัล 
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 2) การดึงเงินงบประมาณแผนดินจากคาคอมมิชชันโครงการมาเปนของตน การรับสินบน การ
จัดซ้ือจัดจาง รวมท้ัง การเสนอโครงการเพ่ือใหไดเงินคอรรัปชัน ท้ังๆ ท่ีโครงการดังกลาวอาจไมมีประโยชน
อยางแทจริง 
 3) การจายสินบนเพ่ือใหไดมาซ่ึงการผูกขาด  
 4) การเลนพรรคเลนพวก การดํารงตําแหนงหลายหนวยงาน จนเกิดลักษณะท่ีเรียกวา 
“ผลประโยชนทับซอน” (Conflicts of interests) 
 5) การใชอํานาจทางการเมือง ดําเนินนโยบายท่ีเอ้ือประโยชนใหกับธุรกิจของตนเอง ครอบครัว 
หรือพรรคพวกมีผลประโยชนอยู เรียกวา “คอรรัปชันเชิงนโยบาย” 

2. หลักการและเหตุผล 

 การปองกันการทุจริตเปนเรื่องสําคัญไมนอยกวาการปราบปรามการทุจริต หากปลอยใหมีการทุจริต
เกิดข้ึนจะสรางปญหาความเสียหายแกสังคมและประเทศชาติ ปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ยอมรับวาเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินใหเหือดหายไป องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
หนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งท่ี 
69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ กําหนดใหทุกสวนราชการ
และหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการ
สรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง 
เพ่ือใหเกิดความสงบสุขแกสังคมและผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม ในการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย  

 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชน
ของชาติและประชาชน โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” เนนการ
บริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตาง
จากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานหลัก ออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
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 องคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ิน และเปน
กลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน และเปนกลไกสําคัญในการพัฒนา
ทองถ่ิน ซ่ึงนําไปสูการพัฒนาประเทศ หากองคกรปราศจากการทุจริตนําเงินทุกบาททุกสตางคมาพัฒนา
ทองถ่ินของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน รวมท้ัง ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหา  

 เม่ือพิจารณาจากกฎหมายท่ีเก่ียวของดังกลาวจะเห็นไดวาการบริหารราชการแผนดินท่ีมีองคกร
ปกครองทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแกไขปญหาในระดับทองถ่ินยังมีปญหา
หลายประการ ท่ีสําคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง และปญหาการ
กํากับดูแลโดยองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ี ตามกฎหมาย และดวยเหตุท่ีวานี้ ไดมีสวนทําใหการบริหาราชการ   
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนหนึ่งไมเปนไปเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ินอยาง
แทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางสวนมีพฤติการณสอไปในทางท่ีเอ้ือ
ประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบมีการกระทําในลักษณะท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 จากสภาพปญหาท่ีพบในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประชาสัมพันธ จะ
พบวาภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการทุจริตคอรัปชั่นเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง สงผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมา 

 ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเรงสรางภาพลักษณ ความเชื่อม่ันใหกับหนวยงาน       
ท้ังภายในและภายนอกองคกร โดยเฉพาะประชาชนใหไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน  การตรวจสอบ  
การทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงบุคคลท่ีมีสวนสําคัญท่ีจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดนอยลง ยอมเกิดจากบุคลากรในองคกร ซ่ึงประกอบดวย สมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน ตลอดจนขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกๆ ตําแหนง จะตองมีจิตสํานึกคานิยม ทัศนคติท่ีชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ประกอบหลักการใชกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับฯ กลาวโดยสรุป หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน หนวยงานองคกรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อม่ัน
และไววางใจ ศรัทธาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางแนนอน 

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการหรือนโยบายของรัฐดานการปองกันการทุจริต
บังเกิดผลเปนรูปธรรม อยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง ไดตระหนักและให
ความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคม จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือเปนแนวทางใหทุกสํานัก/กอง ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองปากโลง ดําเนินการดานการปองกันการทุจริตไดอยางถูกตอง และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน นําไปสูการปองกันการทุจริต เพ่ือการบริหารราชการดวยความโปรงใส ตรวจสอบ และประเมิน 
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ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และเปนการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของ
รัฐ นักการเมือง ตอบสนองตอมาตรการหรือนโยบายของรัฐอยางเปนรูปธรรม มีประสิทธิภาพ การบริหาร
ราชการเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

 กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประกอบดวย 4 มิติ ดังนี้ 

 มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงตองนําไปปฏิบัติ ประกอบดวยสาระสําคัญ 2 สวน คือ  

 สวนท่ีหนึ่ง กําหนดข้ึนเพ่ือแกปญหาการทุจริตท่ีเกิดจากปจจัยภายใน ดวยการปลูกและปลุก
จิตสํานึกและมีความตระหนัก ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีจริยธรรม การคํานึงถึง
ประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ิน เนื่องจากเปนการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองปากโลง ในสวนท่ีวาดวยมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ไดกําหนดไวประการหนึ่ง 
คือ “การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคู
คุณธรรม และดูแลสภาพสิ่งแวดลอม” ซ่ึงกําหนดใหเปน มิติท่ี 1 

 อีกสวนหนึ่ง กําหนดข้ึนเพ่ือแกปญหาการทุจริตท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก โดยใหความสําคัญกับการ
ดําเนินการใหมีการบริหารราชการท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอน และคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชน ไดกําหนดไวในมิติท่ี 2 - มิติท่ี 4 มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต ประกอบดวย 

 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน 
  1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
  1.1.3 สรางจิตสํานึกและความหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ
การมีผลประโยชนทับซอน 
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 1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน ใน 3 ลักษณะ 
ดังนี้ 
  1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
  1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
  1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต 
  1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
  1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมิจิตสาธารณะ 

 มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ประกอบดวย 

 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

 2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ไดแก 
  2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแตงต้ัง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
  2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครัด 
  2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

 2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ี 
  2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดท่ีเก่ียวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจักษ ในลักษณะดังตอไปนี้ 
  2.4.1 มีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
  2.4.2 ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
  2.4.3 ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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 2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต ในลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
  2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 
  2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูและการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

 มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน ประกอบดวย 

 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน
ไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 
โดย 
  3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
  3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ี
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 
  3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับ
การมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

 3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน โดย 
  3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูและสุขอนามัย
ของประชาชนในทองถ่ิน 
  3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
  3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณะอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ
ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย 
  3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
  3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
  3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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 มิติท่ี 4 การสงเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ประกอบดวย 

 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเงิน
แผนดินกําหนด โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการใหมี 
  4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหกับผูกํากับดูแล 
  4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล 

 4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ
ตามชองทางท่ีสามารถดําเนินการได โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการใหมี 
  4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ
บรรจุ แตงต้ัง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
  4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณการรับ - 
จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
  4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

 4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน ประกอบดวย 
  4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ
หนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว 
  4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

 4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวน เพ่ือ
ตอตานการทุจริต ประกอบดวย 
  4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
  4.3.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง จึงเปน
เครื่องมือทางการบริหารของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง เพ่ือใชในการสรางภูมิคุมกัน
สําหรับคนปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ไดทํางานใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน และไมทําให
ประชาชนในทองถ่ินเกิดความคลางแคลงใจในการทํางานของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล      
หนองปากโลง ท้ังจะเปนกลไกสําคัญในการปองกันไมใหมีการใชอํานาจหนาท่ีในการบริหารราชการโดยมิชอบ
ไดอีกทางหนึ่ง โดยจะบรรลุผลมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับความมีประสิทธิผลของการดําเนินการตามโครงการ 
กิจกรรม หรือการดําเนินการอ่ืนใดท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงกําหนดข้ึน และสอดคลองกับ 
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วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในแตละมิติของแผนปองกันการทุจริต ซ่ึงเปนการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริต และนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางแทจริง 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
 1) เพ่ือเปนกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
 2) เพ่ือสงเสริม/เสริมสรางใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงปฏิบัติราชการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 3) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง 
 4) เพ่ือใหระบบและกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ี   
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
 5) เพ่ือใหทุกภาคสวนรูเทากัน รวมคิดการปองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางท่ัวถึง 

4. เปาหมาย 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล    
หนองปากโลง ตลอดจนประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกในเรื่องของความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส เปนธรรม    
ไมใชตําแหนงหนาท่ีไปในทางท่ีมิชอบ 
 2) องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง มีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และเจาหนาท่ี สามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอยาง
รวดเร็ว โปรงใส มิใหเปนเยี่ยงอยางตอไป 
 3) หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกร และภายนอกองคกรในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ และกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม สามารถถวงดุลการใชอํานาจให
เหมาะสม 
 5) บุคลากรและประชาชนทุกภาคสวน มีจิตสํานึกท่ีดี และมีศักยภาพในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 1) การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง เปนไปอยางโปรงใส ตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม และบุคลากรมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน เพ่ือประชาชนมีความซ่ือสัตย สุจริต ปฏิบัติงาน
ดวยความโปรงใส 
 2) ประชาชนมีจิตสํานึกในการเห็นประโยชนของชุมชน และเฝาระวังการทุจริตขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองปากโลง 
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 3) มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสใน
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4) การดําเนินงานดานการปองกันการทุจริตมีความเปนระบบ รวดเร็ว ถูกตอง 
 5) พัฒนาและเสริมสรางบุคลากร ประชาชนในการตอตาน และปราบปรามการทุจริต 
 6) องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนราชการ และ
ประชาชนในการปองกันการทุจริต 
 
 
 

********************************



สวนที่ 2 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

 

มิติ ภารกจิตามมิติ 
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสรางสังคมที่ไมทนตอ
การทุจริต 

1.1 การสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากร ทั้งขาราชการ
การเมือง ฝายบริหาร ขาราชการ
การเมือง ฝายสภาทองถิ่น และฝาย
ประจําขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแกผบูริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองปากโลง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารงาน
บุคคล) 

1.1.2 (1) มาตรการ “เสริมสราง
องคความรูดานการตอตานการ
ทุจริต” 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารงานทั่วไป) 
 

1.1.3 (1) กิจกรรม “ใหความรู เรื่อง 
ผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารงาน
บุคคล) 

1.1.3 (2) มาตรการ “จัดทําคูมือ
การปองกันผลประโยชนทับซอน” 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารงานทั่วไป) 
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มิติ ภารกจิตามมิติ 
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 1.2 การสรางจิตสํานึกและความ

ตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวน
ในทองถิ่น 

1.2.1 (1) โครงการสรางอาชีพ สราง
รายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักงานปลัดฯ 
(งานพัฒนาชุมชน) 

1.2.1 (2) โครงการเฝาระวัง
สิ่งแวดลอม เมืองสวย ถนนสะอาด 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองสาธารณสุขฯ 
(งานอนามัยและ
สิ่งแวดลอม) 

 1.3 การสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและเยาวชน  

1.3.1 (1) โครงการสรางภมูิคุมกัน 
ทางสังคมใหเด็ก และเยาวชนตําบล 
หนองปากโลง 
(กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักงานปลัดฯ 
(งานการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม) 

มิติที่ 1 รวม 2 มาตรการ 1 กจิกรรม 4 โครงการ 130,000 160,000 160,000 160,000 160,000  

 

 

 

 

 



 

มิติ ภารกจิตามมิติ 
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหารราชการเพื่อ
ปองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร 

(1) กิจกรรม “ประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น” 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารงานทั่วไป) 

2.2 การสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น 

2.2.1 (1) มาตรการ “สราง
ความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล” 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารงาน
บุคคล) 

2.2.1 (2) มาตรการ “ออกคําสั่ง
มอบหมายของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหัวหนา
สวนราชการ” 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารงาน
บุคคล) 

2.2.2 (1) โครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ - 
จัดจาง 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

กองคลัง 
(งานพัสดุ) 
 

2.2.3 (1) โครงการอบรมการ
ปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
องคการบริหารสวนตําบล 
หนองปากโลง  อําเภอเมือง
นครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารงานทั่วไป) 
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มิติ ภารกจิตามมิติ 
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.3 มาตรการการใชดลุยพินิจ

และใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมือง 
ที่ดี 

2.3.1 (1) โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารงานทั่วไป) 

2.3.2 (1) มาตรการ “การมอบ
อํานาจของนายกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น” 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารงานบุคคล) 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการดําเนิน
กิจการ การประพฤติปฏบิัติตนให
เปนที่ประจักษ 

2.4.1 (1) โครงการยกยองเชิดชู
เกียรติประชาชนที่ใหความรวมมือ
ชําระภาษีและคาธรรมเนียม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

กองคลัง 
(งานพัฒนาการจัดเก็บ
รายได) 

2.4.2 (1) โครงการยกยองเชิดชู
เกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให
เปนที่ประจักษ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักงานปลัดฯ 
(งานพัฒนาชุมชน) 

 
 
   
 
 
 
 



 
 
 
 

มิติ ภารกจิตามมิติ 
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได

ทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทําขอตกลง
การปฏิบัตริาชการ” 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักงานปลัดฯ 
กองคลัง 
กองชาง 
กองสาธารณสขุฯ 

2.5.2 (1) มาตรการ “จัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต” 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักงานปลัดฯ 
(งานนโยบายและแผน) 

2.5.3 (1) มาตรการ “แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารงานทั่วไป) 

มิติ 2 รวม 6 มาตรการ 1 กจิกรรม 5 โครงการ 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 
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มิติ ภารกจิตามมิติ 
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมลู
ขาวสารในชองทางที่เปนการ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน 
 
 

3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย
ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองปากโลงใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น” 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารงานทั่วไป) 

3.1.1 (2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของ
องคการบริหารสวนตําบล 
หนองปากโลง” 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารงานทั่วไป) 

3.1.1 (3) กิจกรรม “อบรมใหความรู
ตามพระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540” 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารงานทั่วไป) 

3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพรขอมูล
ขาวสารขององคการบริหารสวนตาํบล
หนองปากโลง 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักงานปลัดฯ 
กองคลัง 
กองชาง 
กองสาธารณสขุฯ 

 
 
 
 
 



 
 

มิติ ภารกจิตามมิติ 
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 3.2 การรับฟงความคิดเห็น 

การรับและตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขของระชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคมเพื่อรับฟงปญหาความ
ตองการของประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สํานักงานปลัดฯ 
(งานนโยบายและแผน) 

3.2.2 (1) กิจกรรม “การดําเนินงาน
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการ
บริหารสวนตําบลหนองปากโลง” 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารงานทั่วไป) 

3.3 การสงเสรมิใหประชาชนมี
สวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.3.1 (1) กิจกรรม “ประชุม
ประชาคมหมูบานและประชาคมตาํบล
ประจําป” 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารงานทั่วไป) 

3.3.2 (1) มาตรการ “แตงตั้งตัวแทน
ประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจาง” 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

กองคลัง 
(งานพัสดุ) 

มิติที่ 3 รวม 3 มาตรการ 4 กิจกรรม 1 โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การเสรมิสรางและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ และ
รายงานการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

4.1.1 (1) กิจกรรม “การจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายในประจําป” 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักงานปลัดฯ 
กองคลัง 
กองชาง 
กองสาธารณสขุฯ 

4.1.1 (2) กิจกรรม “การจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน” 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักงานปลัดฯ 
กองคลัง 
กองชาง 
กองสาธารณสขุฯ 

 4.2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบรหิารราชการตาม
ชองทางที่สามารถดําเนินการได 

4.2.2 (1) กิจกรรม “การรายงานผล
การใชจายเงินใหประชาชนไดรับ
ทราบ” 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

กองคลัง 
(งานการเงินและ
บัญชี) 

4.2.3 (1) โครงการใหความรู
กรรมการตรวจการจาง” 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

กองคลัง 
(งานพัสดุ) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 4.3 การสงเสรมิบทบาทการ

ตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
 

4.3.1 (1) กิจกรรม “การสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น” 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักงานปลัดฯ 
(งานบริหารงาน
บุคคล) 

4.3.2 (1) กิจกรรม “การสงเสริม
สมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร” 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักงานปลัดฯ 
(งานกิจการสภา) 

 4.4 เสรมิพลังการมีสวนรวม
ของชุมชน (Community) และ 
บูรณาการทุกภาคสวน เพื่อตาน
การทุจริต 

4.4.1 (1) กิจกรรม “การติดปาย
ประชาสมัพันธกรณีพบเห็นการ
ทุจริต” 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

มิติที่ 4 รวม 0 มาตรการ 6 กิจกรรม 1 โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  
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สวนที่ 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

** หมายเหตุ :  รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ทุกมิติ สามารปรับเปล่ียนได 
  ตามความเหมาะสม 

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน 

ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานของ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

2. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืน และสามารถกาวพนทุกวิกฤตของ
โลกท่ีมากับกระแสโลกาภิวัตน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซ่ึงมีความ
เก่ียวของโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาท่ีของรัฐ” ซ่ึงไดรับ
มอหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจท่ีไดรับอยางซ่ือสัตย ตองดูแล จัดการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
และประเทศชาติ ประกอบกับการประกาศประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
ลงวันท่ี 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 โดยกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ อีก
อยางท่ีขาดไมไดคือ คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อัน
ถูกตองดีงาม ท้ังกาย วาจา ใจ ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ซ่ึงถาบุคลากรทุกคนท่ีทํางานรวมกันมี
คุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบได และผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความ
เชื่อม่ันและไววางใจท่ีจะเขามารับบริการท่ีองคกร 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือ
ตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีจิตสํานึกท่ี
ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน จึงจัดทําโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงข้ึน 
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3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต 
 3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน 
 3.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมี
ผลประโยชนทับซอน 

4. เปาหมาย 

 ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง จํานวน 64 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง  

6. วิธีดําเนินการ 

 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองปากโลง โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ 
ในการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการ โดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 20,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 

 งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 ตัวช้ีวัด 

 ประชาชนผูมารับบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง ประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลการประเมินไมต่ํากวารอยละ 60 

 ผลลัพธ 

 ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง เกิดจิตสํานึกท่ีดี
ในการตอตานการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม 
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 1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ  มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 -
2564) มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉย
ตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรี และเกียรติภูมิในดานความ
โปรงใสทัดเนียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” 
มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions  
Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 

 เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ขางตน องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง จึง
กําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพ่ือใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม
และเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา
ทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป 
 3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางท่ัวไป 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร อยางนอยกวา 3 เรื่อง ข้ึนไป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง  
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6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตาน
การทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100, มาตรา 103, มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ท่ี
เก่ียวกับปลูกจิตสํานึก 
 6.2 เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรูใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือ
ปฏิบัติอยางเครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 งานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร 
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  1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหง
ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ  กิจกรรม “ใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรขององคการบริหารสวน 
  ตําบลหนองปากโลง” 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบ
ตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ัง
เจตนาหรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม
เหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม แต
กลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 

 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และ     
มีการใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอ
ประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน
เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงต้ังพรรคพวกเขาไป
ดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจ       
ท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการ
โดยมิชอบ 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง จึงจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกัน
และผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง เพ่ือปองกันการทุจริตใน
การปฏิบัติราชการ และกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวน
ตําบลหนองปากโลง เพ่ือใหบุคลากรทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปน
เครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เก่ียวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง  
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 3.3 เพ่ือเสริมสรางใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองปาก
โลง  
มีจิตสํานึก คานิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม
อันม่ันคง สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบล พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง  

6. วิธีดําเนินการ 

 จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 งานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 ตัวช้ีวัด 

 พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง มีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 

 ผลลัพธ 

 พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง มีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
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ลําดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ  มาตรการ “จัดคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐให
เหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน วางใจในระบบ
ราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมท้ัง ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ 

 ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาคในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริต
ในองคกร ซ่ึงสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ 
อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแก
เจาหนาท่ีในหนวยงานดวย 

 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขางตน และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
การปฏิบัติใหเปนกลไกท่ีสําคัญท่ีจะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับ
ซอนของเจาหนาท่ีในภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง ตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
จัดหาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึน เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแก
บุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมท้ัง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา 
เพ่ือเปนพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป 
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3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
ใหบุคลากรผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง 
 3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึง
ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบล 
หนองปากโลง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง  

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 6.2 จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 6.3 ตรวจสอบความถูกตอง 
 6.4 จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 6.5 แจกจายใหบุคลากร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 งานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ  โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

  โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ทรงเล็งเห็นสภาพความ
เปนอยูท่ียากจนของราษฎร พรอมท้ัง ไดพระราชแทนแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไป
วางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาส และ
ยากจนตามภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบ้ืองแรกให
สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพ้ืนฐานไวสําหรับ “ความกินดี 
อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการท่ีมุงพัฒนาราษฎรผู
ยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยูหางไกล ทุรกันดาร และยากจน
อยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญ คือ การแกไขปญหาเฉพาะหนา เปนข้ันตอนตามลําดับความจําเปน 
ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการสมัยใหมท่ีเหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุงเนน
การสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน สามารถ
วางแผนการผลิตท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใช
กระบวนการแบบสวนรวมของเกษตรกร 

 งานพัฒนาชุมชม สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง จึงจัดทําโครงการอบรมให
ความรูการสรางอาชีพ สรางรายได โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนหนึ่งในโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกตเผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไป
ท่ีสนใจ 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในตําบลหนองปากโลง 
 3.2 เพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดใหกับประชาชนในตําบลหนองปากโลง 
 3.3 เพ่ือนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง 
 3.4 เพ่ือสรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนและผูท่ีมีความสนใจในการสรางอาชีพในตําบลหนองปากโลง 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ในตําบลหนองปากโลง 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ 
 6.2 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการเพาะเห็ดใหกับผูรวมโครงการ 
 6.3 ฝกปฏิบัติงานจริง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 20,000 - 50,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 

 งานพัฒนาชุมชน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเพาะเห็ด 
 10.2 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวการแปรรูปเห็ด 
 10.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได 
 10.4 มีรายไดเพ่ิมข้ึน ลดรายจาย เกิดความพอเพียง 
 10.5 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ลําดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ  โครงการเฝาระวังสิ่งแวดลอม “เมืองสวย ถนนสะอาด” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีนายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการใหแกผูบริหารระดับสูงของ
กระทรวงมหาดไทยและผูวาราชการจังหวัดท่ัวประเทศ เพ่ือใหการดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ราชการดังกลาวมีความชัดเจนเปนรูปธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงเห็นชอบใหกําหนดกลุม
โครงการเนนหนักซ่ึงจะใหความสําคัญเปนพิเศษในการทํางานเชิงรุก จริงจัง เห็นผลสัมฤทธิ์โดยเร็วและมี
ความยั่งยืนตามหลักการทํางานของรัฐบาล นั้น 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง จึงขับเคลื่อนโครงการเนนหนักในลักษณะบูรณาการกับ
ทุกภาคสวนใหเกิดผลสัมฤทธิ์มีความยั่งยืน ในดานสิ่งแวดลอม ลดปญหาขยะในพ้ืนท่ี ดูแลรักษาความ
สะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยตามเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และเปนการเฝาระวัง
สิ่งแวดลอม ในการดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. วัตถุประสงค 

 3.๑ เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการแกไขปญหาท้ิงขยะไมเปนท่ี ตามเสนทาง
คมนาคม 
 3.๒ เพ่ือสรางความต่ืนตัวในการดูแลรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยในพ้ืนท่ี 
 ๓.3 เพ่ือปลูกฝงใหกับประชาชน และเด็กเยาวชนไดมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

4. เปาหมาย 

 4.1 นักเรียนพรอมคณะครูโรงเรียนในพ้ืนท่ี  
 4.๒ กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 
 4.๓ เจาหนาท่ีและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
 ๔.4 เจาหนาท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
 4.5 เจาหนาท่ีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
 4.6 กลุมสตรีแมบาน 

5. วิธีการดําเนินงาน 

 5.๑ ขออนุมัติจัดทําโครงการ 
 5.๒ แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
 5.๓ ประชุมวางแผนการดําเนินงาน และดําเนินกิจกรรม 
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ตารางกําหนดเสนทางและผูรับผิดชอบแตละเสนทาง 
 

หมูท่ี เสนทางในการดําเนินการโครงการ ฯ 
ผูรับผิดชอบเสนทางและดูแล

ความเรียบรอย 
หมายเหตุ 

 
หมูท่ี ๑ 

 
 

หนาโรงเรียนบานทุงหัวพรหม  ถึง  ซอยทางเขาบาน
ผูใหญอภเิชษฐ  กิตติศักดิ์สุนทร  หมูท่ี 1  

สมาชิก อบต , อสม. หมูท่ี ๑   
โรงเรียนบานทุงหัวพรหม 
โดย อาจารย 1 ทาน 

นักเรียนช้ัน 
ป.๑-ป.๖ 

คอกวัว ผช.ณรงค  พ่ึงพันธ หมูท่ี ๑  ถึง ลักก้ีฟารม ผูใหญบาน และ ผูชวยผูใหญบาน , 
อสม. หมูท่ี ๑  
โรงเรียนบานทุงหัวพรหม 
โดย อาจารย 1 ทาน 

นักเรียนช้ัน  
ป.๑-ป.๖ 

หมูท่ี ๒ 

แยกคลองรางจิก  ถึง โรงเรียนบานทุงหัวพรหม สมาชิก อบต , อสม. หมูท่ี ๒  
โรงเรียนบานทุงหัวพรหม 
โดย อาจารย 1 ทาน 

นักเรียนช้ัน 
ป.๑-ป.๖ 

สามแยกบาน เลขาเดชา  บุญรอด  ถึง คอกวัว ผช.ณรงค  
พ่ึงพันธ หมูท่ี ๑   

ผูใหญบาน และ ผูชวยผูใหญบาน 
และ อสม. หมูท่ี ๒  
โรงเรียนบานทุงหัวพรหม 
โดย อาจารย 1 ทาน 

นักเรียนช้ัน 
ป.๑-ป.๖ 

หมูท่ี ๓ 

โรงเรียนบานหนองปากโลง ถึง บานผูใหญปลื้ม  มีนาลมุ  
หมูท่ี ๓ 

สมาชิก อบต ,  ผูใหญบาน และ 
ผูชวยผูใหญบาน ,อสม. หมูท่ี ๓  
โรงเรียนบานหนองปากโลง 
โดย อาจารย 1 ทาน 

นักเรียนช้ัน 
ป.๓-ป.๖ 

หมูท่ี 
๔ , ๖ 

โรงเรียนบานหนองปากโลง ถึง กระดีเดยีว  
หมูท่ี ๔  และ หมูท่ี ๖ 

สมาชิก อบต หมูท่ี ๔,๖   
ผูใหญบาน และ ผูชวยผูใหญบาน 
หมูท่ี๔,๖ และ อสม. หมูท่ี 4,6 
โรงเรียนบานหนองปากโลง 
โดย อาจารย 1 ทาน 

นักเรียนช้ัน 
ป.๓-ป.๖ 

หมูท่ี ๕ 

สถานีอนามัยหนองปากโลง ถึง บานผูใหญ 
ทองพงษ   ณัฐวุฒิ  หมูท่ี ๕ 

สมาชิกอบต  ,ผูใหญบาน และ 
ผูชวยผูใหญบาน ,อสม. หมูท่ี ๕  
โรงเรียนบานหนองปากโลง 
โดย อาจารย 1 ทาน 

นักเรียนช้ัน 
ป.๓-ป.๖ 

หมูท่ี ๗ 

โรงเรียนบานหนองปากโลง ถึง หาแยก หมูท่ี ๗ สมาชิก อบต ,ผูใหญบาน และ 
ผูชวยผูใหญบาน , อสม. หมูท่ี ๗  
โรงเรียนบานหนองปากโลง 
 

นักเรียนช้ัน 
ป.๓-ป.๖ 
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หมูท่ี เสนทางในการดําเนินการโครงการ ฯ 
ผูรับผิดชอบเสนทางและดูแล

ความเรียบรอย 
หมายเหตุ 

หมูท่ี ๘ 

โรงเรียนวัดทัพยายทาว  ถึง  รานอาหารแจวฮอรน 
หมูท่ี ๘ 

สมาชิก อบต ,ผูใหญบาน และ 
ผูชวยผูใหญบาน , อสม. หมูท่ี ๘  
โรงเรียนวัดทัพยายทาว 
โดย อาจารย 1 ทาน 

นักเรียนช้ัน 
ป.๖ 

หมูท่ี ๙ 

วัดทัพยายทาว  ถึง ซอยบาน อบต.เทียน สายสรอย 
หมูท่ี ๙ 

สมาชิก อบต ,ผูใหญบาน และ 
ผูชวยผูใหญบาน ,อสม.หมูท่ี ๙ 
โรงเรียนวัดทัพยายทาว 
โดย อาจารย 1 ทาน 

นักเรียนช้ัน 
ป.๕ 

หมูท่ี ๑๐ 

ปากทางซอยโรงเหล็ก  ถึง โรงเรียนวัดทัพยายทาว 
หมูท่ี ๑๐ 

สมาชิก อบต ,ผูใหญบาน และ 
ผูชวยผูใหญบาน , อสม. หมูท่ี ๑๐  
โรงเรียนวัดทัพยายทาว 
โดย อาจารย 1 ทาน 

นักเรียนช้ัน 
ป.๔ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ดําเนินการใน เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

7. สถานท่ีดําเนินการ 

 พ้ืนท่ีในตําบลหนองปากโลง 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 40,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ผลลัพธ 

 ๑0.1 เกิดการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการแกไขปญหาท้ิงขยะไมเปนท่ี ตามเสนทางคมนาคม 
 10.๒ ประชาชนมีความต่ืนตัวในการดูแลรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยในพ้ืนท่ี 
 10.๓ ประชาชน และเด็กเยาวชนไดมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ  โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลหนองปากโลง  
  (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 

2. หลักการและเหตุผล 

  ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ี
สะทอนวิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้น คนใน
สังคมตองมีคานิยมในการรักความดี และความรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ
หนาท่ีในการพัฒนาตําบล ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหง
กฎหมาย และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนา
คนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณ ท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตอง
สงเสริมการดําเนินงานและจัดต้ังแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง เห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงจัดทําโครงการ
สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลหนองปากโลง (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ข้ึน เพ่ือเปนการ
สรางภูมิคุมกันและคานิยมท่ีถูกตอง ซ่ึงจะเปนรากฐานท่ีสําคัญ ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปน
พลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันท่ีไดผลท่ีสุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึก
ใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความซ่ือสัตยสุจริต การยึดม่ันในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด 
ปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึง
สังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือ
รักษาประโยชนสวนรวม 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย 
สุจริต 
 3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและ
การโกงทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือ
รักษาประโยชนสวนรวม 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองปากโลง  จํานวน 50  คน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองปากโลง   

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
 6.3 ดําเนินงานจัดหาขอมูลกําหนดหลักสูตรตามท่ีกําหนด เพ่ือบรรจุในแผนการเรียนการสอน 
 6.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 เด็กนักเรียนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต 
 10.2 เด็กนักเรียนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 10.3 เด็กนักเรียนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ  กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติ
ใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของ
รัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรี
และเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions  Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนน
จะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลัก ออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต  
                             (Corruption Perception Index : CPI) 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ิน 
และเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลักแหง
การปกครองตนเอง ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ัง มีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ
พ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกฎหมายกําหนด และตอง
เปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
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 เม่ือพิจารณาจากกฎหมายท่ีเก่ียวของดังกลาวจะเห็นไดวาการบริหารราชการแผนดินท่ีมีองคกร
ปกครองทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแกไขปญหาในระดับทองถ่ินยังมี
ปญหาหลายประการ ท่ีสําคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง และ
ปญหาการกํากับดูแลโดยองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ี ตามกฎหมาย และดวยเหตุท่ีวานี้ ไดมีสวนทําใหการบริหา
ราชการ   ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนหนึ่งไมเปนไปเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนใน
ทองถ่ินอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางสวนมีพฤติการณสอไป
ในทางท่ีเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบมีการกระทําในลักษณะท่ีเปนการขัดกันแหง
ผลประโยชน ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 จากสภาพปญหาท่ีพบในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประชาสัมพันธ จะ
พบวาภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการทุจริตคอรัปชั่นเปนจํานวนมาก และมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามมา 

 ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเรงสรางภาพลักษณ ความเชื่อม่ันใหกับหนวยงาน       
ท้ังภายในและภายนอกองคกร โดยเฉพาะประชาชนใหไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน  การตรวจสอบ  
การทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงบุคคลท่ีมีสวนสําคัญท่ีจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดนอยลง ยอมเกิดจากบุคลากรในองคกร ซ่ึงประกอบดวย สมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน ตลอดจนขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกๆ ตําแหนง จะตองมีจิตสํานึกคานิยม ทัศนคติท่ีชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ประกอบหลักการใชกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับฯ กลาวโดยสรุป หากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน หนวยงานองคกรอ่ืนและประชาชนก็
จะเชื่อม่ันและไววางใจ ศรัทธาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางแนนอน 

 ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองใน
การตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐาน
ในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไป ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป 

3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 
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4. เปาหมาย 

 4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
 4.2 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 5 ป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง  

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลหนองปากโลง 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
 10.2 มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
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 10.3 มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 5 ป  
จํานวน 1 ฉบับ 
 10.4 การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงมีความโปรงใส สามารถ
ปองกันการทุจริตของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงได 
 10.5 ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง  
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 2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

  2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ  มาตรการ “สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล”  

2. หลักการและเหตุผล 

 พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
เปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลใหมี
ศักยภาพ ท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะ
บรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมี
มาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการ
ทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความ
โปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรม ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537        
และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล        
การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการ     
ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน (2) เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ          
การบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง 

 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงจัดใหมีมาตรการสราง
ความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
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3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล 
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 
 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงาน
บุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ให
มีประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน 

4. เปาหมาย 

 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  มาตรการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง  

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงต้ัง โอน ยาย เลื่อนตําแหนง 
เลื่อนข้ันเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม 
 6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบ 

 งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 มาตรการ 
 - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคล สามารถปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน และหลักธรรมาภิบาล 

 ผลลัพธ 

 - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ไมนอย
กวารอยละ 80 
 - บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบ และมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคล ไมนอยกวารอยละ 80 
 - การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล มีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต
ของเจาหนาท่ีได 
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ลําดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ  มาตรการ “ การออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล  
 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอ
กับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกใน
การติดตอราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือ
มอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝาย
ตางๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความ
สะดวก อันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี 
สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การ
จัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  (4) ไมมี
ข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน (5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ (6) 
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ (7) มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ  และมาตรา 37 ในการปฏิบัติราชการท่ีเก่ียวของกับการบริการประชาชน
หรือติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแต
ละงาน และประกาศใหประชาชน และขาราชการทราบเปนการท่ัวไป ใหเปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาท่ี
จะตองตรวจสอบใหขาราชการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ 
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ตามกําหนดเวลา ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุมและรับผิดชอบ
ในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานสวน
ตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล วรรคหา อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการ
ปฏิบัติราชการท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ขอบัญญัติหรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ขอบัญญัติหรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไมไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปน
อยางอ่ืน นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบอํานาจ โดยทําเปนหนังสือใหรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลก็ได แตถามอบใหปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลหรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําสั่งและประกาศให
ประชาชนทราบ การปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหา ตองกระทําภายใตการ
กํากับดูแลและกรอบนโยบายท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลกําหนดไว และมาตรา 60/1 ใหมีปลัด
องคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางองคการบริหารสวน
ตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการ
บริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบายและมีอํานาจหนาท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายก
องคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐม 

 ดังนั้น เพ่ือใหบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการ และไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตอง
มีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 
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4. เปาหมาย 

 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายให     
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมาย 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบ 

 งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 - มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
 ผลลัพธ 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
 - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
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 2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชน
ในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเก่ียวของ
อยางเครงครัด 

ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ  โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ - จัดจาง 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการ
จัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ 
ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น 
การท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตอง
บริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ใหสวนราชการ
ดําเนินการโดยเปดเผย 

 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางโปรงใส 
ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัด
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ - จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับ
การจัดซ้ือ - จัดจางขององคการบริหารสวนตําบล  

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือ - จัดจางตามโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิ
บาล 
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ - จัดจางท่ีมีวงเงินจัดหาต้ังแต 100,000 บาทข้ึนไป ตามแผนงาน/
โครงการ/ขององคการบริหารสวนตําบลท่ีดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 1 ชองทาง ไดแก 
บอรดประชาสัมพันธ  
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง   

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหาร
สวนตําบล ไดแก บอรดประชาสัมพันธ เปนตน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2560  และดําเนินการอยางตอเนื่อง 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

         เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 1 ชองทาง 

 ผลลัพธ 

 1) ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
 2) การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
 3) สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 
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 2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชน โดยทัดเทียม และโดยไมเลือกปฏิบัติ 

ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ  โครงการอบรมการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง  อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

 
2. หลักการและเหตุผล 

 ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการใหม ผูนําหรือผูบริหารองคการตางๆตองมีความต่ืนตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตางๆ
โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหมๆและนําระบบมาตรฐานในระดับตางๆมาพัฒนาองคการ ซ่ึงนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรูภายในองคการสามารถใชและพัฒนาความรูท่ีมีอยูภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และ
ปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคกรไดอยางเหมาะสม 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
11 ไดระบุดังนี้ “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการ
เรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆเพ่ือนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริม
และพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปน
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์” 

 ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชียวชาญใหเพียงพอการ
ปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศท่ีมี
ผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม จากการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว ต้ังแตอดีต
จนตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหมๆตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติ
ราชการตลอดเวลาในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนา
ความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
 2. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆเพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
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 3. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ขาราชการ เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรูความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลามี
ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 4. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน 
เพ่ือการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ 

  ประกอบกับนโยบายและวาระแหงชาติของรัฐบาล กําหนดใหขาราชการมีคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมภิบาลในการทํางานและคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงไดจัดโครงการอบรมการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร  

3. วัตถุประสงค 

 3.1  เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วีการทํางานของบุคลากร
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 3.2 เ พ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงทํางานตามเปาของ
กระทรวงมหาดไทย 
 - เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
 - เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 - เกิดความมีประสิทธิภาพ 
 - เกิดความคุมคาในการปฏิบัติงาน 
 3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในปจจุบันและระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 3.4 เพ่ือใหบุคลากรมีความรูและเขาใจในหลักของการทํางานเปนทีม คุณธรรม จริยธรรมและ   
ธรรมาภิบาลในการทํางาน 
  3.5 เพ่ือใหบุคลากรมีความเขาใจอันดีตอกันเกิดความรวมมือในการทํางาน เปนการเสริมสราง
และพัฒนาจิตสํานึกแกผูเขารับการอบรมในการปฏิบัติหนาท่ี  มีพฤติกรรมท่ีสรางสรรค มีจิตสํานึกตอหนาท่ี  
ความรับผิดชอบและมุงปฏิบัติงานเพ่ือใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.6 เพ่ือใหบุคลากรรับรูแนวนโยบายในการทํางานของคณะผูบริหาร 

4. เปาหมาย   

 คณะผูบริหาร /สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล /พนักงานสวนตําบล /พนักงานครูสวน
ตําบลและพนักงานจาง      
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5. วิธีดําเนินการ 

 5.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2 ประสานวิทยากรในการใหความรูตามวัตถุประสงคของโครงการ 
 5.3 จัดเตรียมเอกสารขอมูล 

5.4 ดําเนินการใหความรูประกอบดวย 
 5.4.1 ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของตอการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  
ตลอดจนการกํากับดูแลและนโยบายของสวนกลาง 
 5.4.2 จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ 

5.4.4 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 5.4.5 ความรับผิดทางละเมิด 
 5.4.6 จัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หนาท่ีของแตละตําแหนงงานและกําหนดข้ันตอนตามภารกิจหนาท่ี 
 5.4.7 คานิยมการเปนขาราชการท่ีดี 
 5.5 สรุปผลและประเมินผลการดําเนินโครงการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  

 5  ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) 

7. งบประมาณ   

 ไมใชงบประมาณ 

8. สถานท่ีดําเนินการ  

 หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 งานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 10.1 บุคลากรไดรับความรู  ความเขาใจ ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วีการทํางานของบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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 10.2 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงทํางานตามเปาของ
กระทรวงมหาดไทย 
 - เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
 - เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 - เกิดความมีประสิทธิภาพ 
 - เกิดความคุมคาในการปฏิบัติงาน 
 10.3 ประชาชนพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
 10.4 บุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ปจจุบันและระเบียบกฏหมายท่ีเก่ียวของและนํามาปรับใชในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ 
 10.5 บุคลากรมีความรูและเขาใจในหลักของการทํางานเปนทีม คุณธรรม จริยธรรมและ         
ธรรมาภิบาลในการทํางานกอใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 
 10.6 บุคลากรมีความเขาใจในนโยบายการทํางานของผูบริหารและเกิดความรวมมือตอกันใน
การทํางานระหวางผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
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 2.3 มาตรการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดท่ีเก่ียวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ลําดับท่ี 1 
 
1. ช่ือโครงการ  โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึง
เปนกฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการ เพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการ
ของประชาชน” และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบ รวมท้ัง ทิศทางและแนวทางการ
บริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความ
สะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชน  

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้น งาน
ใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตอง
รวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางาน เพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมาก
ท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึง การลดข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความ
สะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพท่ังถึง และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนได 
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 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการ
ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใส สามารถ
วัดผลการดําเนินงานได 

 4. เปาหมาย 

 ประชาชนในเขตตําบลหนองปากโลง และผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบล      
หนองปากโลง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการ ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และทําประกาศให
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
  6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงาน
บริการ 
  6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนท้ังเวลาทําการ ชวงพักกลางวัน และในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรอง
ในการจัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 ทุกสํานัก/กอง ในองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดสะดวกอยางรวดเร็วและถูกตอง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหา และแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนได 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชน     
ผูมาติดตอขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได 
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 2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ  มาตรการ “การมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลไวหลายเรื่อง หลาย
ประการ รวมท้ัง มีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบล
เอาไว การท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวาง
ในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนได  

 ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคม และทันตอสถานการณท่ี
การบริหารราชการตองเปนไป เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมี
ผูรับผิดชอบตอผลของงาน ซ่ึงเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึน องคการบริหารสวนตําบล จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง ภายใตกรอบอํานาจ
หนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย 

 มีการมอบอํานาจอยางนอย จํานวน 2 เรื่อง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
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6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล จัดทําบันทึกเสนอ เพ่ือ
พิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงต้ัง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รอง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 
 6.3 แจงเวียนคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ท่ีไดรับมอบหมาย
ทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 จํานวนเรื่องท่ีไดรับมอบหมาย  
 10.2 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ  โครงการยกยองเชิดชูเกียรติประชาชนท่ีใหความรวมมือชําระภาษีและคาธรรมเนียม 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  

๒. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง เปนหนวยงานราชการสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีเกิดข้ึน
ภายใตนโยบายการกระจายอํานาจการปกครองข้ันพ้ืนฐาน โดยพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มีหนาท่ีในการพัฒนาตําบลในดาน
ตางๆ ตามอํานาจหนาท่ีในเขตพ้ืนท่ีตนเองจึงตองมีงบประมาณในการดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาการวางระบบ
การดําเนินงานโดยเฉพาะดานการจัดเก็บภาษี และคาธรรมเนียมตางๆ ซ่ึงเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลไดมีประสิทธิภาพ 

 การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม จึงตองปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด ตามระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการรวมท้ังขอเสนอแนะ เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง ชัดเจน และมีการกําหนดระยะเวลา การ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติ เพ่ือความสะดวกและถูกตองในการปฏิบัติงาน การสงเสริมการชําระภาษี และ
คาธรรมเนียม ซ่ึงสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติไดตามความเห็นสมควรโดยไมขัดตอกฎหมาย 

3. วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกประชาชนท่ีใหความรวมมือชําระภาษีและคาธรรมเนียมใหกับ
องคการบริหารสวนตําบล 
 ๓.๒  เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหประชาชนในตําบลไดมี
แบบอยางท่ีดีอันเปน กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 
 ๓.๓  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบล 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกประชาชนท่ีไหความรวมมือชําระภาษีและคาธรรมเนียม ไดอยาง
รวดเร็ว จํานวน 5 คน/ภาษี 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
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6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 จัดทําใบเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติ มอบใหกับผูชําระภาษีและคาธรรมเนียม จํานวน 5 
คน/ภาษี  
 6.2 จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติประชาชน ท่ีประพฤติปฏิบัติตนให
เปนท่ีประจักษผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก บอรดประชาสัมพันธ ขององคการบริหารสวนตําบล  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 จํานวนประชาชนท่ีไดรับใบประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ 
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ลําดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ  โครงการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ  

๒. หลักการและเหตุผล 

 สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม ทําใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปน
เรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ 

 เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง องคการบริหารสวน
ตําบลหนองปากโลง จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชู เผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณแกผูกระทําความดี เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้น ใหรวมกันสรางสรรคสังคม
ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปน
รูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข 

3. วัตถุประสงค 

 

 ๓.๑  เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของ
ทองถ่ิน 
 ๓.๒  เพ่ือเพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๓  เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึก และกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดี
อันเปน กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี จํานวนอยางนอย 
1 คน/ ป 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

6. วิธีดําเนินการ 
 

 6.1 จัดทําใบเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติ มอบใหกับหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติตนเปน
แบบอยางท่ีดีจํานวนอยางนอย 1 คน/ ป 
 6.2 จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติประชาชน ท่ีประพฤติปฏิบัติตนให
เปนท่ีประจักษผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  งานพัฒนาชุมชน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 จํานวนหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับใบประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 

ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ  มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดกําหนด
ดัชนีในการประเมินท่ีคํานึกถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปน
หลัก รวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการ
ดําเนินงานระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับ
สิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายใน
องคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายใน
องคกรของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงาน
ตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง จึงจัดทํา มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะไปสูการยกระดับคุณธรรม 
และความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย 

 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงปฏิบัติราชการ 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร
ทองถ่ินท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
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 2.5.2  มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ มาตรการ “จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ดวยสํานักงาน ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแลว 3 ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปน
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ เปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักกระจาย
อํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ิน และเปนกลไกหนึ่งในการ
สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการ
พัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินปราศจากการทุจริตนําเงินทุกบาททุกสตางคมาพัฒนา
ทองถ่ินของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง ประเทศชาติก็จะเจริญกาวหนา
ทัดเทียมนานาประเทศ การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระ
แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน 
รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี ในปงบประมาณ 2560 สํานักงาน ป.ป.ช. จึง
ดําเนินโครงการสงเสริมทองถ่ินปลอดทุจริตอยางตอเนื่อง โดยดําเนินการสงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มี
ความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเอง 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต พ.ศ. 
2560 - 2564 เพ่ือชวยใหผูบริหารทองถ่ินแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเปน
รูปธรรมดวยการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีกําหนดไววา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” 
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3. วัตถุประสงค  

 3.1 เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง ใหมีการบริหารงาน
ดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการ ยกระดับมาตรฐานในการปองกัน
การทุจริต 
 3.2 เพ่ือเปนเครื่องมือในการดําเนินกิจกรรม เสริมสรางทัศนคติ คานิยม ความซ่ือสัตย สุจริต 
คุณธรรม จริยธรรม และการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต ใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองปากโลงท้ังฝายการเมือง ฝายขาราชการประจํา และประชาชนในพ้ืนท่ี 
 3.3 เพ่ือเปนแนวทางในการขยายเครือขายดานการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีตําบลหนองปากโลง 

4. เปาหมาย 

 บุคลากรท้ังฝายการเมือง และฝายขาราชการประจําองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 การเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.2 แตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.3 ทบทวนปรับปรุง และเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง และจัดหมวดหมูโครงการ/กิจกรรม/มาตรการดังกลาว ตามกรอบ
แนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 มิติ 
 6.4 นําโครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีปรับปรุงแลวตามขอ 6.3 มาจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตตามรูปแบบเคาโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประกอบดวย 3 สวน 
 6.5 ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.6 จัดทํารายงานผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 เดือน พฤษภาคม ถึง กันยายน 2560 และดําเนินการอยางตอเนื่อง 

8. งบประมาณ 

 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ผลลัพธ 

 10.1 มีแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง ใหมีการบริหารงานดวย
ความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการ ยกระดับมาตรฐานในการปองกันการ
ทุจริต 
 10.2 มีเครื่องมือในการดําเนินกิจกรรม เสริมสรางทัศนคติ คานิยม ความซ่ือสัตย สุจริต คุณธรรม 
จริยธรรม และการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต ใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
ปากโลงท้ังฝายการเมือง ฝายขาราชการประจํา และประชาชนในพ้ืนท่ี 
 10.3 เปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีตําบลหนองปากโลง 
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 2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ  มาตรการ “แตงต้ังผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวย องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาค
ประชาชนเขามามีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอ
ขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจง
เบาะแสงดวยตนเอง 

 ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความ
เดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงแตงต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียน
ประจําองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองปากโลงข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่อง
รองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับเรื่องรองเรียนตางๆ 
 3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เปนไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย 

 มีการมอบหมายแตงต้ังเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
 6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
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 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม 
 6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองปากโลง ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงาน
ภายนอก ตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอน
ดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และดําเนินการอยางตอเนื่อง 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
หนองปากโลง โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ี
เก่ียวของอยางถูกตอง 
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มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนได
มีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 

 3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ  มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงใหมี 
 ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงาน
ของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได    
ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนย
ขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการ
ดําเนินการตางๆ ของรัฐ 

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาว เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบล
หนองปากโลง จึงจัดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร  ซ่ึงไดรวบรวมไว  โดยจัดเปน
ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง  ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหาร
สวนตําบลหนองปากโลง โดยมีงานศูนยบริการขอมูลฝายประชาสัมพันธ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลหนองปากโลง เปนผูรับผิดชอบ ขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชน
จะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ี  ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองได
โดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไม
บิดเบือนขอเท็จจริง 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชน ไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

4. เปาหมาย 

 ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง จํานวน 1 แหง 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ณ  ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 มีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
 6.2 มีการแตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ี
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนด ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได ขอมูลครบถวนตามรายการท่ีกําหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติ
ตาม พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการจัดประชุมใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอรเน็ต สําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
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ลําดับท่ี 2 
 
1. ช่ือโครงการ  กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล” 

2. หลักการและเหตุผล 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 ซ่ึงบัญญัติไววา
ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปนี้ ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด และเพ่ือให
เปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่อง หลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส การมี
สวนรวม สามารถตรวจสอบได 
 

3. วัตถุประสงค 
 

 3.1 เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง วาดวย
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง เรื่อง 
คาธรรมเนียมการทําสําเนา และการรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวน
ตําบลหนองปากโลงข้ึน 
 3.2 เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจน
เผยแพร จําหนาย แจกจาย รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 3.3 เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้ 
 1) ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
 2) ขอมูลขาวสารอ่ืน 
 
4. เปาหมาย 
 

 4.1 จัดเตรยีมสถานท่ีจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง 
 4.2 ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 จํานวน 1 ชุด 
 4.3 ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการ
รับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง จํานวน 1 ฉบับ 
 4.4 แบบคํารองขอขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 

 ภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
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6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 

 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
 6.2 เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 
 6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2560 เสนอตอผูบริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร 
เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 มีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง ณ 
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
 10.2 มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
 10.3 มีประชาชนสามารถขอขอมูลขาวสารทางราชการ 
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ลําดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ  กิจกรรม “อบรมใหความรูตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

 คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาล ท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหง พึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิด
การบริหารจัดการท่ีดี และสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปรงใสการ
ทํางานท่ีจําเปนตองมีในทุกหนวยงาน  โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะชวยใหเกิด
ความโปรงใสในการทํางาน คือ การเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและเหตุผล ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบ
ประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ 
ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตอง
มากยิ่งข้ึน 
 

 การเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง ใหประชาชนรับรูอยาง
ถูกตอง รวดเร็วจากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่ง ซ่ึงสอดคลองกับแผนการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
 

 ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง มีความโปรงใสในการทํางานมาก
ยิ่งข้ึน จึงไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพ่ือใหบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบล และตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ และเรียนรูเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเม่ือเกิดความเขาใจ แลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผู
ใกลชิด  สรางเครือขายความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็ง
ยิ่งข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
 

 เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส
ในการทํางาน และมีความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ.
2540 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูเขาอบรม    จํานวน  70  คน 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจความตองการอบรม 
 ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู 
 ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และดําเนินการอยางตอเนื่อง 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 50,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 จํานวนผูเขาอบรม 
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 3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรให
ประชาชนทราบและตรวจสอบได 

ลําดับท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ  มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรความรูขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการ
จัดองคกร อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง จึงจัดทํา มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ี
สําคัญและหลากหลาย” ข้ึน เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและ
เขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง ไดงายและสะดวกมากข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
 

 3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย 
 3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 
 3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากข้ึน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 

 มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงได โดยสะดวกไมนอยกวา 10 
ประเภท ข้ึนไป 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 

 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 

 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก 
 6.1 แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 6.2 งบประมาณรายจายประจําป 
 6.3 แผนการดําเนินการ 
 6.4 แผนอัตรากําลัง 
 6.5 แผนการจัดหาพัสดุ 
 6.6 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
 6.7 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
 6.8 ขอมูลรายรับและรายจาย 
 6.9 งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 6.10 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
 6.11 ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2560 และดําเนินการอยางตอเนื่อง 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

 3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู 
และสุขอนามัยของประชาชนในทองถ่ิน 

ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ  โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและปญหาความตองการ 
 ของประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 

ภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท้ังภายในและภายนอก 
ประเทศ ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรง และโดยออมตอวิถีการดํารงชีพของประชาชนอยางกวางขวาง ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ใหความสําคัญตอการบริหารราชการอยาง
โปรงใส สุจริต เปดเผยขอมูลและการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบการใช อํานาจรัฐในทุกระดับ สามารถนํามาใช
เปนขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือปรับปรุงการทํางานและเพ่ิมขีดความสามารถใหชุมชนใหมี สวนรวมมากข้ึน นําไปสู
ชุมชนเขมแข็งตอไป 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง จึงไดจัดทําโครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นและปญหาความตองการของประชาชน เปนสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินข้ึน
เนื่องจากการมีสวนรวมของประชาชนถือเปนหลักการสากลท่ีอารยประเทศใหความสําคัญและเปนประเด็น
หลักท่ีสังคมไทยใหความสนใจ เพ่ือพัฒนาการเมืองเขาสูระบอบประชาธิปไตย แบบมีสวนรวม ตามหลักการ
ธรรมมาภิบาลท่ีภาครัฐจะตองเปดโอกาสใหประชาชน และผูเก่ียวของทุกภาค สวนรับรู รวมคิด รวม
ตัดสินใจ เพ่ือสรางความโปรงใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐใหดีข้ึน และเปนท่ียอมรับรวมกัน
ของทุกๆ ฝาย 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือจัดเวทีประชุมประชาคมรับฟงความคิดเห็นปญหาความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ไดแสดงความคิดเห็น รับรู ตัดสินใจ
ตรวจสอบได 
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4. เปาหมาย 

 จัดเวทีประชุมประชาคมรับฟงความคิดเห็นปญหาความตองการของประชาชน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ตําบลหนองปากโลง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจคณะทํางาน 
 6.3 จัดประชุมจัดเวทีประชุมประชาคมรับฟงความคิดเห็นปญหาความตองการของประชาชน 
 6.4 รวบรวมความคิดเห็นปญหาความตองการท่ีไดจากเวทีประชุมคม 
 6.5 รายงานผลใหผูบริหารทราบและสั่งการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 20,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 

 งานนโยบายและแผน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 ไดรับทราบความคิดเห็นปญหาความตองการท่ีประชาชนประสบอยูในแตละหมูบาน 
 10.2 ประชาชนไดแสดงความคิดเห็น และรวมกันแกไขปญหาของหมูบาน 
 10.3 ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
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ลําดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ  กิจกรรม “การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบล 
 หนองปากโลง” 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และ
มีเปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการ
อยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระขอประชาชนเปนสําคัญ 

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่อง และเปนการอํานวยความสะดวก 
และตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง จึงจัดต้ังศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง สําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจาก
ประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตองหรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตําบล     
หนองปากโลง 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองปาก
โลงกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย 

 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญ หรือผูมี
สวนไดเสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการ
แลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/ความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลาย และมีความแตกตางกันได
อยางเหมาะสม และมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ตามมาได 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ตําบลหนองปากโลง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
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6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 จัดทําคําสั่งแตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 6.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองเรียน/รองทุกข 
 6.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหาร พิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความ
จําเปนและเรงดวน 
 6.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ใหบริการใน วัน เวลาราชการ วันจันทร - วันศุกร ต้ังแตเวลา 08.30 - 16.30 น. โดยชองทาง
รองเรียน/รองทุกข ดังนี้ 
 1) สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
 2) ทางโทรศัพท หมายเลข 034-261745 
 3) ทางเวบไซต  www.nongpaklong.org 
 4) ทางไปรษณีย 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองเรียน/รองทุกข เปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวน
รวมในการสอดสองดูแลสังคม และการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
 10.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 10.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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 3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ  โครงการประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป 

2. หลักการและเหตุผล 

 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ี
คอนขางใหม และมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของ          
การกระจายอํานาจ และการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบล    
หนองปากโลง จึงจัดทําโครงการประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป ข้ึน เพ่ือให
ประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจ การมีสวนรวมของ
ประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบได 
เพ่ือเผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือ
รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณ อีก
ทางหนึ่งดวย 

4. เปาหมาย 

 ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทย
ประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา 300 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ตําบลหนองปากโลง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 6.2 แตงต้ังคณะทํางาน 
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 6.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม 
 6.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
 6.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 40,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 

 งานนโยบายและแผน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจายอํานาจ และเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน 
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 3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 

ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ มาตรการ “แตงต้ังตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง” 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปในดานการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาค
ประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวน
ตําบลหนองปากโลง 

3. วัตถุประสงค 

  เพ่ือเปนกลไกลภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหาร
สวนตําบลหนองปากโลงอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง ไดมี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกลภาคประชาชน (โดยผานวิธีการ
ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือ
ไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ตัวแทนประชาคมหมูบานในพ้ืนท่ี ๆ องคการบริหารสวนตําบลมีโครงการจัดหาพัสดุ 

5. วิธีดําเนินการ 

 5.1 สงเสริมกลไกลภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวน
ตําบลหนองปากโลง อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง ไดมี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับ
องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงในหลาย ๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการ
ตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคา เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคา เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 
 5.2 มีการจัดทําเอกสารแผนพับหนาท่ีของคณะกรรมการใหกับตัวแทนประชาคมใหมีความรู
ความเขาใจเรื่องระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรูทําความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 มีการแตงต้ังตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 
มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

  4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ  กิจกรรม “การจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน ประจําป 

2. หลักการและเหตุผล 

 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองปากโลง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยง
จากการดําเนินงานผิดพลาด และลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปน
สวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตอง
ตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน อีกท้ังยังเปนแนว
ทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของ
ทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูล และตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และ
ดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 
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4. เปาหมาย 

 พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางทุกหนวยงาน  ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองปากโลง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดานเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอย ตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายใน และความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ัง วิเคราะหและประเมินผลการ
บริหารและปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน 
รวมท้ัง การบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตาม นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัย
ของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท  วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทาง
ราชการกําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับ
นโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  และดําเนินการอยางตอเนื่อง 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบภายใน ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากข้ึน 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชําระลดนอยลง 
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ลําดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ  กิจกรรม “จัดทํารายงานการควบคุมภายใน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับ
ดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น
ปงบประมาณ 

 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา
ดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนด องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง จึง
จัดทําและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบล
หนองปากโลง 
 3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  
หนองปากโลงทราบ ตามแบบท่ีระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 กําหนด 
 3.3 เ พ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผู กํากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

4. เปาหมาย 

 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 6.2 แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
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 6.3 ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการ
ประเมินองคประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานให     
ผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และดําเนินการอยางตอเนื่อง 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ เรื่อง การควบคุมภายใน ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกัน และลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 10.3 เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
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 4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

 4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ - 
จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

ลําดับท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ กิจกรรม “การรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน
มติคณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุด ถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย 
ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกันไมเลือกปฏิบัติ เสริมสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นมีการทํางานมี
กระบวนการท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได และมีกระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลตอประชาชน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.2 เพ่ือใหปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือใหการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
ภายใน 90 วัน นับแตวันสิ้นป 
 6.2 จัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือ
นําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ องคการ
บริหารสวนตําบลหนองปากโลง ทุกสามเดือน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตลอดปงบประมาณ 2560 และดําเนินการอยางตอเนื่อง 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ฝายการเงิน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 
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 4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ โครงการใหความรูแกกรรมการตรวจการจาง 

2. หลักการและเหตุผล 

 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางการควบคุมงานกอสราง เปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญท่ีจะ
บริหารสัญญาใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผู
ท่ีไดรับแตงต้ังใหทําหนาท่ีกรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน จะตองมีความรูความ
เขาใจในอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 และเขาใจเง่ือนไขขอกําหนดท่ีระบุไวใน
สัญญาเปนอยางดี เพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาท่ีความ
รับผิดชอบตามอํานาจหนาท่ีท่ีตนเองไดรับการแตงต้ังใหทําหนาท่ีแลว นอกจากนี้อาจจะตองรับผิดชอบทาง
แพง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟองรองตอศาลปกครองได 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง เห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและกรตรวจ
การจาง ประกอบกับไดมีการเชิญใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจรับงานจาง เพ่ือความโปรงใส จึง
ไดจัดโครงการใหความรูกรรมการตรวจการจาง เพ่ือใหผูท่ีไดรับแตงต้ังใหทําหนาท่ีกรรมการตรวจการจางมี
ความรู ความเขาใจ ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง 

3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทําหนาท่ีตรวจงานจาง
อยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการตรวจการจางจากตัวแทนประชาคม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัติ 
 6.2 จัดทําเอกสารใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  และดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานพัสดุ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ผลลัพธ 

 คณะกรรมการตรวจการจางไดรับความรู และทําหนาท่ีตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอ
บังหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ 
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 4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 

 4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ
หนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว 

ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ  กิจกรรม “การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะ และความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ี
จะรับภารกิจและการจัดการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปน
สิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมี
ความรูและทักษะดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนํา
ความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง จึงสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรม
และศึกษาดูงาน เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนา
ทองถ่ินใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 

3. วัตถุประสงค 
 

 3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความเขาใจ
ในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 3.2 เพ่ือใหสมาชิกทองถ่ินไดมีความรูในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบกฎหมาย 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 
 

4. เปาหมาย 
 

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงอยางนอยจํานวน   2  คน/ป 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 

 ท้ังในองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 
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6. วิธีการดําเนินการ 
 

 6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตําบล
และหนวยงานภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวม
ประชุมสัมมนาแลวแตกรณี 
 6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชา เพ่ือ
สงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเอง โดยสํานัก/
กองงานท่ีรับผิดชอบ 
 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
 6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และ
รายงานเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงทราบ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2561) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 50,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ผลลัพธ 

 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 

 จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง จํานวน 2 คน/ตอป ไดรับ
การฝกอบรม 
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 4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

ลําดับท่ี 1 
 
1. โครงการ    กิจกรรม “สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
  ฝายบริหาร” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปน
กลไกสําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการ
บริหารปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แต
ถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
เปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการ
บริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับ
องคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินใน
การเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบล เพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดอีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริต
ได 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
 3.2 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน 

4.  เปาหมาย 

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงเขารวมกิจกรรมอยางนอย จํานวน 2 คน/
กิจกรรม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
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6. วิธีการดําเนินงาน 

 6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 
 6.2 แตงต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือ
จัดจางโครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินต้ังกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 

 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2560) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

10. ผลลัพธ 

10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
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 4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน     
การทุจริต 

 4.4.2 บรูณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ  กิจกรรม “การติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ี
ทุกภาคสวนในสังคมจะตองตระหนัก และรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขาย
ในการขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเผาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนใน
จังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นแลมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

๓. วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

๔. เปาหมาย 

 ประชนชนในตําบลหนองปากโลง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ในพ้ืนท่ีตําบลหนองปากโลง 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
 ๖.๒ ปดประกาศประชาสัมพันธภายในตําบลหนองปากโลง 
 ๖.๓ จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 ๖.๔ บันทึกเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 ๖.๕ เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 ๖.๖ ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 5 ป (พ.ศ. ๒๕60 - 2564) 
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๘. งบประมาณดําเนินการ 

  10,000 บาท  

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

๑0. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 ๑0.๑ จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 ๑0.๒ นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
 
 
 

******************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


