
 

 

 
 
                                                                                          

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรม  และความโปร่งใส  

 (พ.ศ. 2566 - 2570)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง   
--------------------------------------------- 

 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
สำนักงาน ป.ป.ช. จึงมุ่งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง
ควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ดำเนินการจัดทำคู่มือ “การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)”      เพ่ือ
เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตซึ่งจะ
นำไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสาตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถส่งผลให้การทุจริตลดลง   

 บัดนี้ คณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล      
หนองปากโลง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส           
(พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 เดือน 
สิงหาคม พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2565 
 
 
      (ลงชื่อ) ........................................................... 
            (นายบุญให้  เปลี่ยนน้อย) 
          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 



 

 

 
 
 
 

แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุรติ  

เพ่ือยกระดบัคณุธรรม และความโปรง่ใส  
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องคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองปากโลง 

อ าเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม 

 



 

 

ค าน า 
 
 “การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกนัการทจุริต เพ่ือยกระดับคณุธรรมและความ

โปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนองปากโลง” จัดทำขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือนำแผนไปสู่การปฏิบัติงานและปรับปรุงการดำเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงให้มีความโปร่งใสความสุจริต 
และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงมากยิ่งขึ้น โดยให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนา กรอบ
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง รวมถึงให้
สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) โดยประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 

 มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
 มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จะเป็นประโยชน์ และมีส่วนช่วย
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส อันจะนำไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 

2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการ

ทุจรติและประพฤติมิชอบ” 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

สิงหาคม  2565 
 



 

 

สารบญั 

 

เรื่อง  หนา้ 

สว่นท่ี 1 บทน า 1 

 1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตใจองค์กร 1 

 2. หลักการเหตุผล 2-3 

 3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 3 

 4. เป้าหมาย 4 

 5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 4 

สว่นท่ี  2  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริตเพ่ือยกระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใส 

         (พ.ศ. 2566 - 2570) 5-9 

สว่นท่ี  3  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                                     10-103 

ภาคผนวก 

*  ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต (พ.ศ. 2566 - 2570) 

   ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองปากโลง 

 
 
 

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

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ล าดบั 
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ขัน้ตอน 

การด าเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียง   

การทจุริต 

Risk 

Score 

มาตรการ 

ควบคมุความเสี่ยง          

การทจุริต 

1 การจัดซื้อจดัจ้าง 1 . ขั้นตอนการจัดทำร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) 
2. ขั้นตอนการกำหนดราคา
กลาง 
3. ขั้นตอนการตรวจการจ้าง 
ตรวจรับพัสดุ 

ตำ่ 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

1. ส่ ง เ ส ริ ม ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร 
2. กำหนดองค์ประกอบของร่าง
ขอบเขตของงาน 
3. มีมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง การ
กำหนดราคากลาง 
4. ส่ งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
สุจริตให้กับบุคลากร 
5. จัดส่งฝึกอบรมให้ มีความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัตงิาน 
6 . ส ร้ า งการมี ส่ วน ร่ วม  เพื่ อ
ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 
เ ช่ น  ข่ า ว ส า ร ท า ง ร ะ บ บ
สารสน เท ศ  ศู น ย์ ช่ วย เห ลื อ
ประชาชน ร้องเรียนร้องทุกข์  
บุ ค คลภ ายน อก เข้ า ร่ วม เป็ น
คณะกรรมการต่าง ๆ 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัด ให้มี

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 
กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงาน     
ที่ เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2         
(พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า          
57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   

 องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจำปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซ่ึงลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็น
ว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของ
รัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่ มุ่งเน้น       
การกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ 
 

2. หลกัการและเหตผุล 
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ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทจุริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาทอ้งถิ่นของตนเอง พฒันาเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ      
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมใน         
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็น
ตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จึงให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลัก      
ธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ
นำไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปากโลง (พ.ศ. 2566 - 2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ         
ที่กำหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 
85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index 
- CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน   

 

 
(1) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บรหิารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ต่อสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เป็นไปตามหลักธรรมา-   
ภิบาล เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิน่ 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ที่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

 

 

 

3. วตัถปุระสงคข์องการจดัท าแผน 
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 (1) คดีทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  
 (2) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มีคะแนน ITA เพ่ิมขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
(85 คะแนนขึ้นไป) ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีท่ี
ผ่านเกณฑ์ ITA แล้ว) 
 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

จ านวนคดีทจุริตลดลง 

(คำนวณจากปี 2565) 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

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

 

 
(1) ผู้บริหารองคก์ารบรหิารส่วนตำบลหนองปากโลง  ไดแ้สดงเจตจำนงสุจรติต่อสาธารณชน  

  (2) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตขององคก์ารบริหารส่วนตำบล
หนองปากโลง  

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ที่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 
 
 

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

4. เป้าหมาย 

 

5. ประโยชนข์องการจดัท าแผน 

 



 

 

 
 
 

แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุรติเพ่ือยกระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจำนวน  42  โครงการ ดังนี้  

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึก

และความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้ งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ ายสภาท้ อ งถิ่ น  และฝ่ าย
ประจำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติงานใหแ้ก่บุคลากรองค์การส่วนตำบล  
หนองปากโลง ผู้บรหิารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

2) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏบิัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง” 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

3) โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองปากโลง 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

4) โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

5) โครงการเสริมสร้างองค์ความรูด้้านการต่อต้านการทุจริต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
6) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน  
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

บทท่ี  2 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 1.2 การเสริมสร้างจิตสำนึก

แ ล ะ ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ก่
ป ระชาชน ทุ กภ าคส่ วน ใน
ท้องถิ่น 

7) โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00  

8) โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
9) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตามให้เป็นที่ประจักษ ์

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

10) กิจกรรม “มอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการหมู่บา้น” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
11) กิจกรรม “ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองปากโลง” 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

1.3 การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนั กแก่ เด็กและ
เยาวชน 

12) โครงการส่งเสริมคุณธรรมให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองปากโลง 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

รวม จำนวน  12  โครงการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00  

 

 

 

 



 

 

 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการด้วย
ความโปร่งใส 

2.1 การเปดิเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1) มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน” 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

2) มาตรการ “เปิด เผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติ ดตาม            
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล       
หนองปากโลง” 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส 

3) มาตรการ “แสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่ อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส” 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

4) กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปี” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
5) มาตรการ “NO Gift Policy” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
6) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียม       
7) มาตรการ “ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองปากโลง” 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

8) มาตรการ “การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
9) กิจกรรม “สรา้งความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
10) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

11) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  12) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

13) มาตรการ “ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส” 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

2.3 มาตรการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏบิัติงาน 

14) กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองปากโลง” 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

15) โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
16) โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

17) มาตรการ “ ออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปากโลง” 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

รวม จำนวน  17  โครงการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00  
3. การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) โครงการจัดเวทีประชาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00  

3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อ ง
ร้ อ ง เรี ย น / ร้ อ งทุ ก ข์ ข อ ง
ประชาชน 

3) มาตรการ “จัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองปากโลง” 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

 
 



 

 

 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพือ่ต่อต้านการ
ทุจริต 

4) กิจกรรม “ส่งเสริมหมู่บ้านเฝ้าระวังการทุจริต” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
5) โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

6) กิจกรรม “บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
 รวม จำนวน   6   โครงการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00  

4. การยกระดับกลไกการ
ตรวจสอบการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เส่ียงการทุจริต 

1) มาตรการ “ จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป ี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2) กิจกรรม “ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภายใน” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
3) มาตรการ “บรหิารจัดการความเส่ียงการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

4.2 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

5) กิจกรรม “เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสมาชกิสภาท้องถิ่น” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
4.3 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

6) มาตรการ “จัดการในกรณีไดรั้บทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบรหิารส่วนตำบล 
หนองปากโลง” 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

7) มาตรการ “จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกบัการทจุริตขององค์การบริหารสว่นตำบลหนองปากโลง” 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

รวม จำนวน  7  โครงการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
รวมทั้งสิ้น จำนวน  42  โครงการ 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

** หมายเหต ุ: รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ทกุมิติ สามารถ

ปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ บุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น เพ่ือให้การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 

 
 

ล าดบัท่ี 1 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : โครงการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธค์วามร ูด้า้นกฎหมายและ

ระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิติังาน ส าหรบับคุลากรองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ผ ูบ้ริหารและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 

บทท่ี 3 
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3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 3) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 บุคลากร  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง       
จำนวน  50  คน 

5. วิธีการด าเนินการ 

 1) จัดทำโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดำเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร  
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น  
 4) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  
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9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายขา่ว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง  
 2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยแบบทดสอบ/แบบ
ประเมินผล) 

 ผลลพัธ ์

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (สำรวจโดยใช้แบบประเมิตนติดตามผล / สอบถามประชาชน) 

 
 
 
 
 

2. หลกัการและเหตผุล 

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองปากโลง โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกำหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำนอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการ
ดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ 
โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์
ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรนำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
 
 
 

ล าดบัท่ี 2 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : มาตรการ “สง่เสริมการปฏิบติังานตามประมวลจริยธรรมของ

องคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองปากโลง 
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 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จึงได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับ
นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2) เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทัง้ในระดับองค์กร ระดบับุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เพ่ือให้
การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) เพ่ือทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4) เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน
ขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของขา้ ราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน
และตอ่สังคม ตามลำดับ 
 5) เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 50 คน 

5. วิธีการด าเนินการ 

 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 
 2) กำหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลในองค์กร
และสาธารณชน 
 3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด 
 4) ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจรยิธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ ตามแนวทางและรูปแบบทีก่ำหนด 
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 5) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่ว ไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (8) แห่ง
พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด) 
  6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 
  7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบ
ประเมินผล) 

 ผลลพัธ ์

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองปากโลง ปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง (สำรวจ
โดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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2. หลกัการและเหตผุล 

 ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดั งกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว          
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือ   
พวกพ้อง  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงจึงได้ดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้ องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2) เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 3) เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจิตสำนึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง 
ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  จำนวน  40  คน 

5. วิธีการด าเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทำงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของตำแหน่งต่าง ๆ 
 

ล าดบัท่ี 3 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : โครงการป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้นขององคก์ารบริหารสว่น

ต าบลหนองปากโลง 
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 2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ
จัดทำร่างคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการ
ดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5) จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
 6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของ
หน่วยงาน และสาธารณะชนใหร้ับทราบ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 1) พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์     
ทับซ้อน ร้อยละ 80 ของจำนวนพนักงานฯ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 
 2) มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ชุด 
 3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 
ช่องทาง (เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน เป็นต้น) 

 ผลลพัธ ์

 พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงมีความประพฤติปฏิบัติงานยึดมั่นประโยชน์
ส่วนรวมไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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2. หลกัการและเหตผุล 

 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตสำนึกในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี        
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง เพ่ือทำให้ปัญหาการทุจริตลดน้อยลงและหมดไปได้ใน
ที่สุดนั้น ต้องนำ หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ 
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้าน
ภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน 

 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จึงจัดทำ
โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตขึ้น 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงมีความรู้ความ
เข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และ
มีค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
 3) เพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
 4) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงสามารถนำองค์
ความรู้หลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ล าดบัท่ี 4 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : โครงการสง่เสริมการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

เพ่ือป้องกนัการทจุริต 
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4. กล ุม่เป้าหมาย 

 ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง      
จำนวน  50  คน 

5. วิธีการด าเนินการ 

 1) จดัทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) จัดทำกำหนดการ 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย 
จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
 5) จดัฝึกอบรมตามกำหนดการ 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ที่เข้ารับ
การอบรมผ่านการทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล ร้อยละ 90 (ทดสอบความรู้ผ่านระบบทดสอบความรู้             
ธรรมาภิบาลออนไลน์  https://ggde.nacc.go.th) 

 ผลลพัธ ์

 1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง               
นำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
 2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง         
รว่มตอ่ต้านการทุจริต   
 3) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง            
นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้  

https://ggde.nacc.go.th/
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2. หลกัการและเหตผุล 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าทีข่องข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จึงได้กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริตขึ้น เพ่ือใหบุ้คลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงมีความรู้ความ   
เข้าใจในการต่อต้านการทุจริต สอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระทำการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต 
อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอดทุจริตในที่สุด 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 2) เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน
ทั่วไปเฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 

4. กล ุม่เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไปของ   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จำนวน  50  คน 

5. วิธีการด าเนินการ 

 1) จัดทำโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 
 2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือกำหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
 3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้าน         
การทุจรติ 
 4) นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่กำหนด (เช่น แผนพับ จดหมาย
ข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
 

ล าดบัท่ี 5 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : โครงการเสริมสรา้งองคค์วามร ูด้า้นการต่อตา้นการทจุริต 
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 5) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่กำหนด 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจำนวนอย่างน้อย 4 เรื่องข้ึนไป 
 2) คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป          
มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 

 ผลลพัธ ์

 คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไปเฝ้า
ระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

 

 

 
 

2. หลกัการและเหตผุล 

 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและ
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกดิประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีข้ันตอน
การปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง  

ล าดบัท่ี 6 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : โครงการเชิดชเูกียรติบคุลากรท่ีปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐาน 

ดว้ยความวิริยะอตุสาหะ และซ่ือสตัยส์จุริต 
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หากพนักงานหรือบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จึงได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร     
ที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือยกย่องชมเชย หรือให้
รางวัล พนักงานหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
เพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานและบุคลากรคนอื่น ๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่
พนักงาน บุคลากร ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือส่งเสรมิให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 2) เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานโเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 

4. กล ุม่เป้าหมาย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  จำนวน  40 คน 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะและซ่ือสัตย์สุจริต 
 2) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 
 3) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ 
 4) เชิญชวนให้สำนัก/กองในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงส่งบุคลากรในสังกัดที่ มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
 5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซือ่สัตย์สุจริต 
 6) ประกาศผลการคัดเลือก 
 7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
 8) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายขา่ว เป็นต้น 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 

 ผลลพัธ ์

 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. หลกัการและเหตผุล /ความเป็นมา 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้ มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกลา่ ว 
โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
 
 

ล าดบัท่ี 7 

 

1.  ช่ือโครงการ  : โครงการสง่เสริมการด าเนินชีวิตตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. 
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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสำนึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึก 
ความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้องสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการ
ทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทำผิดหรือผู้กระทำการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 
 2) เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตใหแ้ก่ประชาชน 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจำวัน 

4. กล ุม่เป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตพ้ืนทีข่ององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  จำนวน  30  คน 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัต ิ
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย 
จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
 5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการที่กำหนด 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 งบประมาณ  20,000.-   บาท 
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8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 
 2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันไดไ้มน่้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล) 

 ผลลพัธ ์

 ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 
 
 
 
 

 
2. หลกัการและเหตผุล/ความเป็นมา 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การ
พัฒนาทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึง
หลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 รวมทั้ง แผนการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนด 
กลยุทธ์ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังที่มุง่เน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
ทุจริต รวมถึงสร้างลักษณะนิสัยไม่โกง และไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพ่ือต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก 
เยาวชน และผู้ปกครอง 

ล าดบัท่ี 8 

 

1.  ช่ือโครงการ  : โครงการเสริมสรา้งค่านิยมต่อตา้นการทจุริต 
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 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จึงให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่ม
จากการสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดทำโครงการเสริมสร้าง
ค่านิยมการต่อต้านการทุจริต เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยม ให้มีทัศนคติวิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริต 
รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นกลไกในการแก้ไข
ปัญหาการทจุริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการสร้างค่านิยมและการเฝ้าระวังต่อต้านการ
ทุจริตให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน 
 2) เพ่ือรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 3) เพ่ือประชาสัมพันธ์บุคคลตัวอย่างที่ดีดำรงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู่ องค์กรหรือ
บุคคลภายนอก 
  4) เพ่ือเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันไปสู่ประชาชนทุก      
ภาคส่วน 

4. กล ุม่เป้าหมาย 
  เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพื้นทีข่ององค์การบริหารสว่นตำบลหนองปากโลง จำนวน 50 คน 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1) จัดหาข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างคา่นิยมการต่อต้านการทุจริต 
 2) จัดทำสื่อในรูปแบบตามช่องทางที่กำหนดไว้ 
 3) เผยแพร่ให้ประชาชน รวมทัง้นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ภายในเขตพ้ืนที่ 
 4) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่าง ๆ 
 5) ประเมินติดตามผลการดำเนินการ 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ      
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8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 1) เผยแพร่สื่อการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไมน่้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 2) มีการรณรงค์ในสถานศึกษาและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ไม่น้อย
กว่า 5 แห่ง 

 ผลลพัธ ์

 1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจ และมีความ
ตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 2) ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ (สำรวจจากรายชื่อเครอืข่ายต่อต้านการทุจริต) 
 

 

 

 

2. หลกัการและเหตผุล 

 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ทำให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การทจุริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืน ๆ 

  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองปากโลง จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณแก่ผู้กระทำความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคม
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็น
รูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

 

 

ล าดบัท่ี 9 

 

1.  ช่ือโครงการ  : ยกยอ่งเชิดชเูกียรติหน่วยงานและบคุคลท่ีประพฤติปฏิบติัตน 

ใหเ้ป็นท่ีประจกัษ ์
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3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกยีรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 3) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) เพ่ือสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน
เป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจติสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

4. กล ุม่เป้าหมาย 
 หน่วยงานและบุคคลในเขตพ้ืนทีข่ององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะทำงานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้ เป็นที่
ประจกัษ์ 
 2) คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นทีป่ระจักษ์ 
 3) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 4) คณะทำงานฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์
 5) ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ      

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
  จำนวนหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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 ผลลพัธ ์

 1) มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ดปีรากฏต่อสังคม 
 2) ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มีขวัญกำลังใจ และมีจิตสำนึก
ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 
 

 
 

2. หลกัการและเหตผุล 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  ให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลัก             
ธรรมาภิบาล มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางาน และแก้ไขปัญหาได้ตรง
กับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้ องคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มีอำนาจและหน้าที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นโดยส่งเสริมให้มีคณะกรรมการหมู่บ้านเข้ามาเป็น
ตัวแทนของประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ ทำหน้าที่ในการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล         
หนองปากโลงและหน่วยงานอื่น ๆ 

 เนื่องจากคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละหมูบ่้าน ต้องอุทิศเวลา 
แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จึงได้
จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการหมู่บ้านที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติ
หน้าที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการหมู่บ้านที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการหมู่บ้านมาด้วยดี จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
 2) เพ่ือยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการหมู่บ้านที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์และแบบอย่าง
ที่ดีต่อสังคมให้มีขวัญและกำลังใจ 

4. กล ุม่เป้าหมาย 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพ้ืนทีข่ององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  
 
 
 

ล าดบัท่ี 10 

 

1.  ช่ือโครงการ  : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคณุแกค่ณะกรรมการหม ู่บา้น 



 

 

-29- 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1) ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
 2) จัดทำประกาศเกียรติคุณ เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางช่องทางต่าง ๆ 
 3) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการหมู่บ้านในการประชุมเวทีชาวบ้าน 
 4) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ช้งบประมาณ      

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ     
4 ปี  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 ผลลพัธ ์

 1) มีคณะกรรมการหมู่บ้าน ต้นแบบที่ดี ด้านการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
 2) ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มีขวัญกำลังใจ และมีจิตสำนึก
บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
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2. หลกัการและเหตผุล 

 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอัน
สำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดำรงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสำคัญของการทำความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มี
ความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อย่างสม่ำเสมอ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จึงจัด
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ทำความดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองปากโลง โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือยกย่องบุคคลผู้ เสียสละ และทำ
คุณประโยชน์ และควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองปากโลง 
 2) เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม 
 3) เพ่ือรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองปากโลง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม 
 
 
 
 

ล าดบัท่ี 11 

 

1.  ช่ือโครงการ  : กิจกรรมยกยอ่งและเชิดชเูกียรติแกบ่คุคล  หน่วยงาน  องคก์ร

ดีเด่น ผ ูท้ าคณุประโยชน ์หรือเขา้รว่มในกิจกรรมขององคก์าร

บริหารสว่นต าบลหนองปากโลง 
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4. กล ุม่เป้าหมาย 
 1) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองปากโลง 
 2) ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนรว่มในกิจกรรมขององค์การบรหิารส่วนตำบลหนองปากโลง 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก
บุคคล หน่วยงานองค์กรดีเด่น 
 2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทำความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
 3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ที่ผ่าน
การคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
 4) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ      

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 จำนวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ไดร้บัการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 ผลลพัธ ์

 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มีค่านิยม ยกย่อง      
เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตน เพ่ือส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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2. หลกัการและเหตผุล/ความเป็นมา 

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การ
สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีศาสนาที่ตนนับถือเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ มาตรา 41 กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพร้อมความเหมาะสม 
และความต้องการภายในท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นพลัง
ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมให้กับเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปากโลง เพ่ือพัฒนาเด็กด้านจิตใจ ปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรม ตาม
หลักพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี 
และมีความสุข” ซึ่งเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก
นำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด 

 
 
 
 

ล าดบัท่ี 12 

 

1.  ช่ือโครงการ  : โครงการสง่เสริมคณุธรรมใหก้บัเด็กของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก

บา้นหนองปากโลง 
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3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
 2) เพ่ือให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวทีมีเมตตา กรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรยีนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข 
 4) เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองปากโลงใน
การต่อต้านการทุจริต 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปากโลง  จำนวน  30  คน 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการจัดกิจกรรมให้ความรู้  หลักสูตร คุณธรรมจริยธรรม 
หลักสูตร ต้านทจุริตในโรงเรียน 
 2) จัดประชุมคณะทำงานในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการดำเนินงานในการเตรียม
ความพร้อม เพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 3) ดำเนินการขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ การใช้งบประมาณและ
พัสดุของสถานศึกษา 
 4) จดัเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดโครงการ 
 5) ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 
 6) สรุปติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ      

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  
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9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 นักเรียนระดับก่อนวัยเรียน - อนุบาล เข้ารับการเรียนรู้ ครบทุกคน 

 ผลลพัธ ์

 1) จำนวนนักเรียนระดับก่อนวัยเรียน - อนุบาล นำความรู้ด้านหลักธรรมมาปฏิบัติและนำมา
ประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจำวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบสอบถามครู) 
 2) เด็ก นักเรียน ได้ซึมซับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ดำเนิน
ชีวิต ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบบันทึกความดี) 
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2. หลกัการและเหตผุล 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติ ให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมี
โอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพ่ือที่
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิ
ได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบล          
หนองปากโลง จึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้ง
ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 2) เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสำหรับประชาชน 
 3) เพ่ือจัดแสดงขอ้มูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 4) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การ-
บริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

4. กล ุม่เป้าหมาย 
 ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จำนวน  1  ศูนย์ 
 
 

ล าดบัท่ี 1 

 

1.  ช่ือโครงการ  : มาตรการปรบัปรงุและพฒันาศนูยข์อ้มลูข่าวสาร เพ่ือเผยแพร่

ขอ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชน 
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5. วิธีการด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล             
หนองปากโลง เพ่ือดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
 2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพนัธ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล        
หนองปากโลง รวมทั้ง มีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และสื่ออ่ืน ๆ 
 5) จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล         
หนองปากโลง เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ำเสมอ โดยให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณ
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับทีก่ำหนดแก่ประชาชน และไม่บิดเบือนข้อเทจ็จรงิ 
 6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูล หรือรับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ เช่น 
 - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น 
 - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความ
คิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 
 7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน  ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/
หรือระบบ Call Center 
 8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บรกิารประชาชนทั่วไป 
 9) จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ      
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8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 1) มีจำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
 2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล         
หนองปากโลงให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

 ผลลพัธ ์

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบสำรวจ
ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
 
 
. 

 

 

 

 
 

2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ 
การที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้ จึงได้จดัทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
และมาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เพ่ือให้
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับท่ีกำหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิด 

ล าดบัท่ี 2 

 

1.  ช่ือโครงการ  : มาตรการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะและก ากบัติดตามการ

เผยแพรข่อ้มลูสาธารณะขององคก์ารบริหารสว่นต าบล      

หนองปากโลง 
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ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองปากโลง 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้      
เช่น ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ           
การจัดซื้อ จัดจ้าง ฯลฯ 
 2) เพ่ือกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบกฎข้อบังคับทีก่ำหนด 
 3) เพ่ือกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ      
การปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
 4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก         
ธรรมาภิบาล 

4. กล ุม่เป้าหมาย 
 ทุกสำนัก / กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 2) ประชุมคณะทำงานฯ 
  2.1) กำหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์
กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบัน ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง และสื่อออนไลน์
รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็นดังนี้ 
   2.1.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร 
45อำนาจหน้าที่แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
   2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน      
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ E - Service 
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   2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการ
กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 2.2) กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร        
การให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อประชาชน 
 3) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ      

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์            
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง และสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลายใน 5 
ประเดน็ ดังนี้ 
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  - ข้อมูลพื้นฐาน - การบริหารงาน 
  - การบริหารเงินงบประมาณ - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  - การส่งเสริมความโปร่งใส 
 2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคบัทีก่ำหนดไว้ 
 3) กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ีกำหนด 
 4) กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

 ผลลพัธ ์
 1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปากโลง 

 

 

 

 

 

 

 

2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในระดับท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จะเป็นกลไกที่สำคัญในการ
สร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้ง ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการ
ทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการดำเนินการจัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำ 
 

ล าดบัท่ี 3 

 

1.  ช่ือโครงการ  : มาตรการแสดงเจตนารมณใ์นการน าหลกัคณุธรรมมาใชใ้นการ

บริหารงานของผ ูบ้ริหารองคก์ารสว่นต าบลหนองปากโลงดว้ย

การจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริตเพ่ือยกระดบั

คณุธรรมและความโปรง่ใส 
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หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงด้วยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลัก
คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบั ติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
 2) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงสู่การรับรู้ของสาธารณชน 
 3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องคก์ารบรหิารส่วนตำบลหนองปากโลง 

4. กล ุม่เป้าหมาย 
 1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  จำนวน  50  คน 
 2) ประชาชน  จำนวน  50  คน 

5. วิธีการด าเนินการ 

 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 
 2) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
 3) จัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารและ
เผยแพรป่ระชาสัมพนัธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 
 4) ผู้บริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตฯ 
 5) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรปูแบบที่กำหนด 
 8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ      

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน เพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส  
 3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองปากโลง พ.ศ. 2566 - 2570 

 ผลลพัธ ์
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนน
ขึน้ไป) 

 
 
 
 

2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุ ดกับ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จึงได้ดำเนิน กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี” เพ่ือปรับปรุงการจัดหาพัสดุ ให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณถัดไป  

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2) เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 
 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 
 

ล าดบัท่ี 4 

 

1.  ช่ือโครงการ  : กิจกรรม “วิเคราะหผ์ลการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี” 
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4. กล ุม่เป้าหมาย 
 ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านพัสดุ ทุกสำนัก/กอง 

5. วิธีการด าเนินการ 

 1) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2) วิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหาร เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในปีงบประมาณถัดไป 
 5) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
1) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จำนวน 1 ฉบับ 
2) มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแก่สาธารณชน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 

 ผลลพัธ ์

 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณถัดไปลดลง  
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2. หลกัการและเหตผุล 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นท่ี (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ 
การเมืองให้มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ” 
 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้กำหนดกลยุทธ์ใหห้ัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวนิัยหรือความผิดทางอาญา 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปราม        
การทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นท่ีจะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น       
มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่งจึงได้
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพื่อหลีกเลีย่ง
การกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีซึ่งนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 2) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มีวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิน่ และบุคลคากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงทุกคน 
 

ล าดบัท่ี 5 

 

1.  ช่ือโครงการ  : มาตรการ NO Gift Policy 
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5. วิธีการด าเนินการ 

 1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้” 
 2) จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy 
 4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดย
ทัว่กัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ 
 2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
ดำเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จำนวนร้อยละ 100 (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสำรวจ) 
 ผลลพัธ ์

 ผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิน่ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ไมมี่
เรื่องร้องเรียนเรื่องสินบน 
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2. หลกัการและเหตผุล 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ โดยนำแนวทางตามหลักการบริหาร
จดัการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ 
โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการ
สาธารณะที่ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้ น ๆ ได้อย่างทั่วถึง 
รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อำนาจอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการโดยยึด
หลักกฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้อง
ผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพ้ืนที่และผู้ที่มาประกอบกิจการใน
พ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 

 เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และ
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือกำกับให้การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงจึงได้จัดทำ
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลัก          
ธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 2) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปากโลงให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

ล าดบัท่ี 6 

 

1.  ช่ือโครงการ  :  โครงการเสริมสรา้งวฒันธรรมการใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั 
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 3) เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 4) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่น
ในองค์กร 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

5. วิธีการด าเนินการ 

 1) ผู้บริหารกำหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทยีมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน 
 2) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามพันธกิจการให้บริการอย่างเท่าเทียม 
 3) ประชุมคณะทำงานเพ่ือกำหนดแนวทาง/แผนงานในการดำเนินงาน 
 4) จัดทำแนวทาง/แผนงานการดำเนินงาน 
 5) ชี้แจงแนวทาง/แผนการการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
 6) ดำเนินการตามแนวทาง/แผนการดำเนินงาน 
 7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 1) มีการกำหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน 
  2) มีแนวทาง/แผนการดำเนินงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
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 ผลลพัธ ์

 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  
 2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

 

 

 

 
2. หลกัการและเหตผุล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ให้ความสำคัญในการดำเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานโดยการจัดทำ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองปากโลง” เพ่ือปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน 
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

3. วตัถปุระสงค ์

 เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนตำบลหนองปากโลง  จำนวน  50  คน 

5. วิธีการด าเนินการ 

 1) จดัต้ังคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือดำเนินการ ดังนี้ 
  2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐั (ITA) 
  2.2) จัดทำมาตรการ เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองปากโลงให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส โดยต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 
เป็นต้น 

 

ล าดบัท่ี 7 

 

1.  ช่ือโครงการ  : มาตรการสง่เสริมคณุธรรมและความโปร่งใสของ 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองปากโลง 
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 3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง รวมถึงช่องทางอ่ืน ๆ 
 4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
 5) ปฏิบัติตามมาตรการ 
 6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
 8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบรหิารส่วนตำบลหนองปากโลง 

 ผลลพัธ ์

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงมีผลการประเมิน  ITA  ผ่านเกณฑ์การประเมิน   
(85 คะแนนขึน้ไป) 
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2. หลกัการและเหตผุล 

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใหมี้
อำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มุ่งหวังให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงได้มากขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงต้องนำ
หลักการบริหารจัดการที่ดี หรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2556 มาตรา 6              
ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรฐั 

 การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้อง
เริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการ
ทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้าน
การพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมเพ่ือนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ
ให้บริการที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองปากโลง จึงได้จัดให้มมีาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล       
หนองปากโลง 
 2) เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้

 

ล าดบัท่ี 8 

 

1.  ช่ือโครงการ  : มาตรการการสรา้งความโปรง่ใสในการบริหารงานบคุคล 
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 3) เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้     
คนดี คนเก่งเข้ามาทำงาน 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

5. วิธีการด าเนินการ 

 1) ผู้บริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ 
 2) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอำนาจและหน้าทีท่ีต้่องปฏิบัติ 
 3) จัดตั้งคณะทำงานเสริมสรา้งความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวม
ความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร 
 5) คณะทำงานพิจารณากำหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
  - มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทำงาน
ส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ 
  - มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น 
เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร 
  - มาตรการการนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการ   
เลื่อนขัน้ เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็น
พนักงาน 
  - มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
  ฯลฯ 
 6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 7) ดำเนินการตามมาตรการ 
 8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จำนวน 1 มาตรการ 

 ผลลพัธ ์

 - ข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
ลดลง 
 
 

 
 
 

2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 

 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงานซ่ึงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จึงได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใส
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วตัถปุระสงค ์

 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ     
ตรวจสอบได ้

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 

ล าดบัท่ี 9 

 

1.  ช่ือโครงการ  : กิจกรรม “สรา้งความโปรง่ใสในการพิจารณาเลื่อนขัน้

เงินเดือน” 
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5. วิธีการด าเนินการ 

 1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วน
ราชการ เป็น กรรมการ และข้าราชการทีร่ับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที ่เป็น เลขานุการ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วน และผู้บริหารสถานศึกษา เป็น กรรมการ และข้าราชการ         
ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที ่เป็น เลขานุการ 
 3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้ โดย
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการ 
 4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการเสนอมา 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
(สำรวจโดยแบบประเมิน) 

 ผลลพัธ ์

 ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 
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2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง      
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือให้การบริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการ
เสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการที่
โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน 
 2) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรพัย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง และประชาชน 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของ
ราชการกฎหมายโดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่
สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งกรณกีารยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
 2) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของ
ราชการ 
 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน 
แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่าง ๆ 
 
 

ล าดบัท่ี 10 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : โครงการเสริมสรา้งความโปรง่ใสในการใชท้รพัยส์ินของทาง

ราชการ 
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 4) ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการการยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดทำระเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการ 
ทะเบียนการยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเปน็ระบบ 
 5) รายงานผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ
กฎหมาย อย่างน้อยจำนวน 1 ฉบบั 

 ผลลพัธ ์
 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ ลดลง 
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2. หลกัการและเหตผุล 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้มีอำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการ
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการ
บริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้การเพ่ิมขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่
ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากข้ึน ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดทำ
โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้
สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหาร
จัดการทีด่ีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 2) เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองปากโลง 
 3) เพ่ือสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 ประชาชนผู้รับบรกิารในเขตพ้ืนทีข่ององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 
 
 

ล าดบัท่ี 11 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมตี่อการ

ใหบ้ริการขององคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองปากโลง 

ง 
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5. วิธีด าเนินการ 

 1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2) ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
  1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
  1.6) ด้านการศกึษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2) จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน
รปูแบบทีง่่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือหย่อนบัตรประเมินความพึงพอใจลงกล่อง 
 3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 
 4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  และรายงานผลการประเมินใหผู้บริหารท้องถิ่นทราบ         
อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 
 5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบ
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย  เว็บไซต์  สื่อสังคมออนไลน์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  หอกระจายข่าว เป็นต้น 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการของหน่วยงาน 

 ผลลพัธ ์
 จำนวนขอ้ร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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2. หลกัการและเหตผุล 
 การขับเคลื่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์             
(E-Service) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยทำใหผู้รับบริการได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความ
โปร่งใสและสามารถปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการ
บริการด้วย E-Service จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการ
ให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้มีระบบการบริหารจัดการขอ้ มูลที่มี
ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
เพ่ือการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ                  
E-Service นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงานนำเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนอย่างเต็มที่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ 
และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องเป็นระบบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปร่งใสในการทำงานของ
ภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บริการสาธารณะ และ
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์               
(E-Service) เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และมีความโปร่งใส  

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมา
ติดต่อด้วยตนเองอีก 
 2) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
 3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบ้ริการ และสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนทีข่ององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 

ล าดบัท่ี 12 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-Service) 
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5. วิธีด าเนินการ 

 1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์             
(E-Service)  
 2) กำหนดภารกิจในการใหบ้ริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 3) จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชน
ผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทาง
เว็บไซต์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดย        
ผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น 
 - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพ่ือขอจัดเก็บก่ิงไม้ใบไม้ 
 - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพ่ือขอรับบริการถังขยะ 
 - ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ 
 - ระบบกรอกข้อมูลคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยคนพิการที่มีช่องทางการแนบ
ไฟลเ์อกสารหลักฐาน  โดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
 5) จัดทำคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์               
(E-Service) 
 6) จัดทำขอ้มูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทกุเดือน 
 7) ติดตามประเมนิผลการดำเนินงาน 
 8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ (E-Service) อย่างน้อย 1 ภารกิจ 
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 ผลลพัธ ์
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของหน่วยงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมนิความพึงพอใจการให้บริการ/การ
หย่อนบตัรลงในกล่องประเมิน) 
 2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 
 
 
 

 

 
2. หลกัการและเหตผุล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับ
มาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้
ดำเนินการจัดทำ “แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)” เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงบริหารงาน    
เพ่ือป้องกนัการทจุริตตามหลัก ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงาน 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต, วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 

 

ล าดบัท่ี 13 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : มาตรการ จดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุรติเพ่ือยกระดบั

คณุธรรมและความโปรง่ใส 
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 3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กำหนด รวมถึงรายงานการ
ทำแผนฯ แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(E -PlanNACC) ทางเว็บไซต ์สำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
 4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
ให้แก่เจา้หนา้ที ่และหน่วยงานที่เกีย่วข้องนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัตไิด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 7) รายงานผลการดำเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ 
ให้แก่สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E -PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. 
http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
 8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน-
ตำบลหนองปากโลง พ.ศ. 2566 - 2570  

 ผลลพัธ ์
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนน
ขึ้นไป) 
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2. หลกัการและเหตผุล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า     
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการ
กำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดง
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมิน
อิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ
ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่กำหนด 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผล             
การปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปากโลง กับ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง และหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง 
และให้มีการลงนามจัดทำข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

 

 

ล าดบัท่ี 14 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : กิจกรรม “การจดัท าขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการของ 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองปากโลง 
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3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัตริาชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง เป็นไป
อย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
 2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง ตามข้อตกลง          
การปฏิบัติราชการ 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) จัดทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง เพ่ือให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับ
ผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    
หนองปากโลง กับ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      
หนองปากโลง กับ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัด         
ในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 
  1.1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  1.2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
  1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
  1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1.5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 2) ชี้แจงสำนัก/กองต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 
 3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และ          
ผู้จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หนว่ยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว 
 4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดทีก่ำหนด 
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 5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
 6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 7) รายงานผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ทุกสำนัก / กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง  

 ผลลพัธ ์
 จำนวนข้อร้องเรยีนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
 ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดให้การประกอบกิจการ
ของประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขอ
อนุญาต ดำเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไม่ได้
กำหนด ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จำเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทำให้เกิด
ความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพ่ือให้มีกฎหมายกลางที่มี
หลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ สถานที่ให้บริการ 
ค่าธรรมเนียม อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ      
ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลา       
ให้ประชาชนทราบที่ ชัดเจน จึงจำเป็ น ต้องจัดทำคู่ มือสำหรับประชาชนผ่ านระบบสารสนเทศ                 
ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้
การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาตผู้อนุญาตจะต้องจัดทำ “คู่มือสำหรับประชาชน” เพ่ืออำนวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดย
สามารถสืบคน้ได้จากเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือให้มีคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กำหนด 
 2) เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ สถานที่
ให้บริการ 
 3) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
 4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์การ-
บริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

ล าดบัท่ี 15 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : โครงการจดัท าค ู่มือส าหรบัประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
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4. กล ุม่เป้าหมาย 

 ประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
 3) จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น 
 4) ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  
 5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ทุกสำนัก / กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 มีคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 กำหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ผลลพัธ ์
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ รวมทั้ง ภารกิจเกี่ยวกับ 
การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนมาก โดยบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่
หลากหลาย 

 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทำงานที่
มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มัก
จัดทำขึ้นสำหรับงานที่มีความซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทำอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด    
กับใคร 
 3) เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป้าหมายขององค์กร 
 4) เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทกุข้ันตอน 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 
 
 
 
 

ล าดบัท่ี 16 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : โครงการจดัท าค ู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบติังาน ส าหรบั 

เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองปากโลง 
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5. วิธีด าเนินการ 

 1) แต่งต้ังคณะทำงานในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 3) จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  สำหรับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล              
หนองปากโลง เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น 
เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน 
 4) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล     
หนองปากโลง เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง และประชาชนทราบ            
โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
 5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ทุกสำนัก / กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ทำให้
การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 ผลลพัธ ์
 ข้อร้องเรียนเกีย่วกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 
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2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
หน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองปากโลง นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่
ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรค
อย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุ
หนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำ
หลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน 

 

ล าดบัท่ี 17 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : มาตรการออกค าสัง่มอบหมายขององคก์ารบริหารสว่นต าบล

หนองปากโลง 
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 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3) เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการเช่น คำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล              
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ       
เป็นต้น 
 2) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
 3) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
 4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รบัมอบหมายอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ทุกสำนัก / กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 

 มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

 ผลลพัธ ์
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
 2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-72- 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. หลกัการและเหตผุล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางและเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาส
แสดงออกถึงศักยภาพความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วม
กำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองปากโลง ด้วยการจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน เพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน       
เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 2) เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จรงิของประชาชน 
 3) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4) เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ล าดบัท่ี 1 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : โครงการจดัเวทีประชาคม 
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 5) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 6) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 หมู่บ้าน/ตำบล ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ดำเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ       
เข้าร่วมประชุมประชาคม เพ่ือกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม ไม่ชี้นำ และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดส่วน อย่างเสมอภาค และ     
เท่าเทียมกัน 
 3) นำผล/ข้อเสนอต่าง ๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรมผ่านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 4) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิน่ เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 20,000.- บาท 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ทุกสำนัก / กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 

 มีการจัดประชุมเวทีประชาคม ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วน อย่างเสมอภาค และเทา่เทียมกัน 

 ผลลพัธ ์
 1) ไดร้ับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 3) มีข้อมูลพื้นฐาน สำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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2. หลกัการและเหตผุล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ 
การที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก    
ธรรมาภิบาล 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล     
หนองปากโลง ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง และ
ร่วมดำเนินการโครงการ รวมทั้ง ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 2) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่าง ๆ ของตน 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิน่ของตน 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ ดังนี้ 
     1.1) จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/เวทีประชาคม เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็น
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ ทีเ่หมาะสม 
หรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจำนวน 
 

ล าดบัท่ี 2 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : สง่เสริมการมีสว่นรว่มของประชาชนในการบริการกิจการของ

องคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองปากโลง 
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สัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจในการบริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ 
ดังนี้ 
   - การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ 
   - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 
   - การมีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ 
  1.2) จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ 
  1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนภายในตำบล เสนอข้อคิดเห็น ในการ
ปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.4) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของ
ประชาชน 
  1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิน่ ตามข้ันตอนต่อไป 
  1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
  1.7) รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
และการปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความ เหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่  รวมทั้ ง
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันเวลาและกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่น 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 20,000.-  บาท 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ทุกสำนัก / กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 

 1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการตา่ง ๆ 
 2) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 ผลลพัธ ์
 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองปากโลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. หลกัการและเหตผุล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนอง
เรื่องราวร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการ
ดำเนินงานบริการสาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดทำมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือกำกับติดตามในการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนช่องทางการร้องเรียน 
กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ และ
เรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
 
 
 
 

ล าดบัท่ี 3 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : มาตรการจดัการเรื่องราวรอ้งทกุข/์รอ้งเรียนขององคก์าร

บริหารสว่นต าบลหนองปากโลง 



 

 

-77- 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล         
หนองปากโลง ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่าง
เหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  จำนวน  1  รายการ 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล   
หนองปากโลง 
 2) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปากโลง เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
หรอืแก้ไขปญัหาความเดอืดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเรว็ และสะดวก 
 3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
   - กำหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองปากโลง 
   - กำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
   - กำหนดให้มเีจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
   - กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข
ปัญหาช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ 
   - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน
อย่างเหมาะสม ภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
   - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดำเนินการ
หรือความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้             
ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
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  3.2) การจัดการเรื่องร้องเรยีนการทุจริต และประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
   - จัดทำคู่มือหรือแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรอืวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่
รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น 
   - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
   - กำหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส 

   - จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
   - จัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ฯลฯ 
 4) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และคู่มือแนวทางการจัดการต่อ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองปากโลงให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 6) จัดทำฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกำหนดกำหนดแนวทางในการป้องกัน และ
แก้ไขไม่ใหเ้กิดปัญหาในลักษณะเดิมขึ้นอีก 
 7) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 8) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ 
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 10) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขให้
ผู้บริหารรับทราบและเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ช้งบประมาณ 
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8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 

 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4) มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมี
ช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล         
หนองปากโลง ให้สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่าง
เหมาะสมตามมาตรการที่กำหนดไว้ 

 ผลลพัธ ์
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองปากโลง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 
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2. หลกัการและเหตผุล 

 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือ
พวกพ้องดีกว่าส่วนรวมการยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสำนึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อย
ถอยลง และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีละเลย 
เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อำนาจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 

 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้
จัดทำกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาค
ประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2) ส่งเสริมการสร้างหมู่บ้านเฝ้าระวังการทุจริต 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 

ล าดบัท่ี 4 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : กิจกรรมสง่เสริมหม ู่บา้นเฝ้าระวงัการทจุริต 
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5. วิธีด าเนินการ 

 1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ หมู่บ้านต่าง ๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำ
การ เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่าง ๆ หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ของหนว่ยงาน 
 3) ส่งเสริมให้มกีารจัดตั้งหมู่บ้านเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 4) สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของหมู่บ้าน เฝ้าระวังการทุจริต 
 5) เชิญผู้แทนของหมู่บ้านเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ ในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
กระบวนการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปากโลง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 

 1) มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
  2) มีหมู่บ้านเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 

 ผลลพัธ ์
 การทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ลดลงไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 
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2. หลกัการและเหตผุล 

 สภาพปัญหาการทุจริตก็มักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ 
ปัญหาการทุจริตจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก     
ทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาค
ประชาชน 

 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต 
จึงได้จดัทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้าน
การทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือส่งเสริมให้เกดิเครือขา่ยภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน 
 2) เพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชน โดยรับสมัครสมาชิก
เครือข่ายภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ 
 2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต 
 3) ส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

ล าดบัท่ี 5 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : โครงการสรา้งเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือเฝ้าระวงัการทจุริต

ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองปากโลง 
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 4) เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ 
หรือช่องทางอ่ืน ๆ 
 5) จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต 
(ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม) 
 6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 

 มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปากโลง จำนวน 30 คน 

 ผลลพัธ ์
 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตเพ่ิมมากข้ึน 
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2. หลกัการและเหตผุล 

 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก    
ทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 

 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จึงได้จัดทำ
กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริตเพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม 
สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมใน
การต่อตา้นทุจริต 
 2) เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองปากโลง 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 2) กำหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจรติ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 

 

ล าดบัท่ี 6 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : กิจกรรมบรูณาการทกุภาคสว่นเพ่ือต่อตา้นการทจุริต 
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 3) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมใน
การต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 4) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทางแผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 5) สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 

 เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 1 เครือข่าย 

 ผลลพัธ ์
 มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทจุรติ 
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 2. หลกัการและเหตผุล 

 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริม
การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าขององค์กร รวมทั้ง การเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้ง
ยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการ
ตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการ
กระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการ
ตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีก
ด้วย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค ์

ล าดบัท่ี 1 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : มาตรการ จดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
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 2) เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 
 3) เพ่ือนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิม
โอกาสของความสำเร็จของงาน 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 1. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 2. หวัหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 3. ผู้อำนวยการกองคลัง 
 4. ผู้อำนวยการกองช่าง 
 5. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 

5. วิธีการด าเนินการ 

 1) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที ่
 2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ให้เป็นไปตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และ
ความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และประหยัด 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนดเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถปุระสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการ
ทุจริต รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสำเร็จของงาน และเปดิเผยรายงานต่อสาธารณชน 

 



 

 

-88- 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
  1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
  2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลพัธ ์

 1) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-89- 

 

 

 

 
2. หลกัการและเหตผุล 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไปซ่ึงอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ซ่ึงไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและ
สามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็น
ช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงาน
ที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการ
กำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
จึงไดก้ำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้ม ค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซอ้ นหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้น 
 

 

ล าดบัท่ี  2 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : กิจกรรม ติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 



 

 

-90- 
 
 2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกบัการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกีย่วข้อง 
 3) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ     
ต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถว้น 
 4) เพ่ือให้การควบคุมภายในของระบุชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับไดซ้ึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถปุระสงค์ 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 1. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 2. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 3. ผู้อำนวยการกองคลัง 
 4. ผู้อำนวยการกองช่าง 
 5. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 

5. วิธีการด าเนินการ 

 1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 
 2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลัก เกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 
  (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่
กระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3) 
  (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคมุภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6)  
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
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 4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ 
หลักเกณฑป์ฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริตโดยกจิกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
 ผลลพัธ ์

 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน      
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่มคีวามโปร่งใส 
 3) การทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ลดลงร้อยละ 5 
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2. หลกัการและเหตผุล 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต      
และประพฤติมิชอบกำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 73 คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นำผล     
การประเมิน ITA ไปกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด          
(ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - 
CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน 
ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ” 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ        
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการ
ปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปน็ หน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้ง
ประเทศ  

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เพ่ือเป็นป้องกันไม่ให้เกดิการทจุริตขึ้นในองค์กร 

 

ล าดบัท่ี  3 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : มาตรการบริหารจดัการความเสี่ยงการทจุริตของ           

องคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองปากโลง 
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3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทจุริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 2) เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงทุกหน่วยงาน (สำนักปลัด อบต.ฯ, 
กองคลัง, กองช่าง, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

5. วิธีการด าเนินการ 

 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 
 2) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 3) คณะทำงานดำเนินการประเมนิความเสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการ
ทีอ่าจก่อให้เกิดการทุจริต 
 4) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของการดำเนินการที่อาจกอ่ให้เกิดการทุจริต 
 5) ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยงมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และช่องทางอ่ืน ๆ 
 6) มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตอย่างเครง่ครัด 
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  
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9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการ       
ที่อาจก่อให้เกดิการทุจริต จำนวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจำนวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง  ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยงมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ผลลพัธ ์

 เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
ลดลง 
 
 

 

 

 

 

 

2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 

 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข     
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้     
และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจาก
เรื่องขาดความรอบคอบ ความชำนาญประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจาก
ความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ ส่งผล
ให้สมาชิกสภาท้องถิน่และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย 
 

ล าดบัท่ี  4 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : โครงการสง่เสริมความร ูด้า้นกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ี

เกี่ยวขอ้งส าหรบัผ ูบ้ริหารและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
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ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการ
พัฒนาท้องถิ่น ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องล่าช้า 

 ดังนั้น เพ่ือใหผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องสำหรบัผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงได้เพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ให้มี
ความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารราชการ 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

5. วิธีการด าเนนิการ 

 1) จัดทำโครงการ/แผนงาน 
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดทำกำหนดการ ประสานวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการ
อบรม จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุม่เป้าหมาย ฯลฯ 
 4) อบรมให้ความรู้ตามกำหนดการ 
 5) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขอ้ งสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
 2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของจำนวน   
ผู้เข้ารับการอบรม 
 ผลลพัธ ์

 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
 

 

 

 

 
 

2. หลกัการและเหตผุล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา 
วิธีการตรวจสอบของสภาการตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 
 
 
 
 

ล าดบัท่ี  5 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : กิจกรรมสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
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 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็น
กลไกสำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่
ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้องเพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 

 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการ
ทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 2) เพ่ือสรา้งความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

5. วิธีการด าเนินการ 

 1) จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
 2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้
ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อ    
จัดจ้างโครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตาม       
และประเมินผลแผนพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล     
หนองปากโลง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้
ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
 ผลลพัธ ์

 สมาชิกสภาทอ้ งถิน่สามารถนำองค์ความรู้ที่ไดไ้ปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-99- 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. หลกัการและเหตผุล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ           
เป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการ
ทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจ และ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดำเนินการ
จัดทำมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองปากโลง 

 

 

 

ล าดบัท่ี  6 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : มาตรการจดัการในกรณีไดท้ราบ หรือรบัแจง้ หรือตรวจสอบ

พบการทจุริตขององคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองปากโลง 
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3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปรง่ใส เป็นธรรม 
 2) เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน 
 3) เพ่ือส่งเสรมิให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

5. วิธีการด าเนินการ 

 1) กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 2) กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน/แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
เกีย่วกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4) กำหนดกระบวนการและขัน้ตอนในการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริต 
 5) กำหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 6) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7) จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติ        
มิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนทั่วไป และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียด
อย่างน้อย ดังนี้ 
 (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน 
 (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 
 (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ 
และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากร และประชาชนทราบ       
โดยทั่วกัน 
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 8) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 9) จดัทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 ผลลพัธ ์

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน, จำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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2. หลกัการและเหตผุล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งต่อความมั่นคงของชาติ           
เป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการ
ทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่ เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจ และ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร      
จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการจัดการใหม้ีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกับการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

3. วตัถปุระสงค ์

 1) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับ
บุคลากรและประชาชน 
 2) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. กล ุม่เป้าหมาย 

 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
 
 
 
 

ล าดบัท่ี  7 

 

 1.  ช่ือโครงการ  : มาตรการจดัใหม้ีระบบ  และชอ่งทางการรบัเรื่องรอ้งเรียน

เกี่ยวกบัการทจุริตขององคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองปากโลง 
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5. วิธีการด าเนินการ 

 1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บน
หน้าเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ)และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  2) ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 3) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์

 ผลผลิต 
 มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับ       
ผู้ร้องเรียน 

 ผลลพัธ ์

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง  และติดตาม  ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่  
(พิจารณาจากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน, จำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 


