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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป  (พ.ศ.2561 - 2564) 
ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 
  ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี 69/2557  เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบ  ไดกำหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ  กำหนดมาตรการหรือแนว
ทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ  โดยมุงเนน
การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝา
ระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ  จันทร
โอชา นายกรัฐมนตรี  ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 
2557  ก็ไดกำหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสำคัญของรัฐบาล    

พรอมดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม 2559  เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี  3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  และใหหนวยงานภาครัฐ
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3           
(พ.ศ. 2560 - 2564)  นำไปสูการปฏิบัติ 

 
 ดังนั้น  เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ในการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง    
จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ือใหทุกหนวยงานในองคการ
บริหารสวนตำบลปากทาง  ใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ท้ังนี้ไดมุงเนนใหการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
เปนไปอยางตอเนื่อง  สรางระบบราชการท่ีมีความโปรงใส  จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  ความคุมคา  เปดเผยขอมูลขาวสาร  ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให
เกิดความโปรงใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการรณรงค  และปลูก
จิตสำนึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ  ซ่ึง
เปนเรื่องท่ีสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี       
พ.ศ. 2546 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี  1 
 

บทนำ 
 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงค          
เพ่ือตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการ
ปองกันการทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก 
การกระจายอำนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอำนาจมี
วัตถุประสงคสำคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน แตในทางปฏิบัติทำใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน      

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จำแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตดานงบประมาณ  การทำบัญชี  การจัดซ้ือจัดจาง  และการเงินการคลัง สวนใหญเกิด

จากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอำนาจ บารมีและการวิเคราะหความเสี่ยงใน

การเกิดการทุจริตในองคกร 
สาเหตุและปจจัยท่ีนำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได  

ดังนี้ 
1) โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแตพบวา  ยังคงมีชองวางท่ีทำใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับ
ใชกฎหมายท่ีไมเขมแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไมรัดกุม  และอำนาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็
เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทำใหเกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ทำให
คนในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ำรวย  ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทำ
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทำใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  จึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหลานี้ 



-3- 
 

4) การผูกขาด  ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ  ไดแก  การจัดซ้ือ-จัดจาง  เปนเรื่องของ
การผูกขาด  ดังนั้น  จึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให
สินบนแกเจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  
ไดแก  การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

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

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนน
เปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน  แตในปจจุบัน  พบวา  คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาปนอยลง  และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน  มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึด
ผลประโยชนสวนรวม 

7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต
เปนยกยองคนท่ีมีเงิน  คนท่ีเปนเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนท่ีมีตำแหนงหนาท่ีการงานสูง  ดวยเหตุนี้  ผูท่ีมี
คานิยม   ท่ีผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคน
ฉลาด ยอมจะทำการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอ
กฎหมายของบานเมือง 
 

** หมายเหตุ : การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวขางตน เปนเพียง
ตัวอยางของสาเหตุและปจจัยท่ีนำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละแหงสามารถนำ SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎี อ่ืนๆ มาใชในการ
วิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงไดตามความเหมาะสม 
 
 หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปน
ปญหาลำดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดข้ึน
ทุกภาคสวนในสังคมไทย  ไมวาจะเปนภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริต
ตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ  ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอำนาจและความ
ศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง  สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริต  
คอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption 
Perception Index – CPI)ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความ
โปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT)พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 
2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัว
โลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผล
คะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558  ไดลำดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึง
สามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง 
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 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป 
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของ
รัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  ไมนอยกวารอยละ  50  ในป พ.ศ. 2564  ซ่ึงการท่ี
ระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน  เจาหนาท่ีของรัฐและ
ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน  ไมใชตำแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน  6  ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น  เพ่ือใหการดำเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน

รูปธรรมในทางปฏิบัติ  เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสำคัญกับการ
บริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส  สรางคานิยม  วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดำเนินการ
จัดทำแผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ  ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561)         
เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนำไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
  

วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 

 1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 2. เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลปากทางใชเปนกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

3. เพ่ือสงเสริม/เสริมสรางใหบุคลากร ขององคการบริหารสวนตำบลปากทางปฏิบัติราชการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม  และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

4. เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง 
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5. เพ่ือใหระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ี     
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

6. เพ่ือใหทุกภาคสวนรูเทากัน รวมคิดการปองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางท่ัวถึง 

 
เปาหมาย 

 1. ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลปาก
ทาง  รวมถึงประชาชนในตำบลปากทาง  มีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการให
บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในตำบลปากทาง  ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติ
ตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของขาราชการ 

3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

4. กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตำบลปากทางใหเขมแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจอยางเหมาะสม 

5. องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทำการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

 
ประโยชนของการจัดทำแผน 

 1. ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลปาก
ทาง  รวมถึงประชาชนในตำบลปากทาง  มีจิตสำนึกรักทองถ่ินของตนเอง  อันจะนำมาซ่ึงการสรางคานิยม  
และอุดมการณในการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลัก      
ธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 2. องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Goof governance)  มีความโปรงใส  เปนธรรมและตรวจสอบได 

3. ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งตีรวมคิด  รวมทำ  รวมตัดสินใจ  รวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตสำนึกรักทองถ่ิน  อันจะนำมาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝา
ระวังการทุจริต 

4. สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแขงในการเฝาระวัง
การทุจริต 

5. องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาส
ในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตนแบบ  ดานการปองกันการทุจริต  อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให
ความรวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี  2 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป (พ.ศ.2561 - 2564) 
ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสรางสังคมที่
ไมทนตอการทุจริต 

1.1 การสรางจิตสำนึกและ
ความตระหนักแกบุคลากรทั้ง
ข าราชการ การเมื องฝ าย
บริหาร ขาราชการการเมือง              
ฝ ายสภาท อ ง ถ่ิน และฝ าย
ประจำขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 
 

1.1.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ให
บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน 
   (1)  โครงการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล 
   (2 ) โค ร งก า รฝ ก อ บ รม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานของ  อบต.ปากทาง   
1.1.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนัก  
ในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
   (1)  มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน” 
   (2) มาตรการ “เสริมสรางองคความรู
ดานการตอตานการทุจริต 
   (3)  โครงการเสริมสรางความซื่อสัตย 
สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีใน
การตอตานการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป (พ.ศ.2561 - 2564) 
ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสรางสังคมที่
ไมทนตอการทุจริต 

1.1 การสรางจิตสำนึกและ
ความตระหนักแกบุคลากรทั้ง
ข าราชการ การเมื องฝ าย
บริหาร ขาราชการการเมือง              
ฝ ายสภาท อ ง ถ่ิน และฝ าย
ประจำขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 
 
1.2 สรางจิตสำนึกและความ
ตระหนักแกประชาชนทุกภาค
สวนในทองถ่ิน 
 

1.1.3 สรางจิตสำนึกและตระหนักที่จะไม
ก ร ะ ท ำ ก า ร อั น เป น ก า ร ขั ด กั น แ ห ง
ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับ
ซอน 
   (1) กิจกรรมใหความรูเร่ือง ผลประโยชน
ทับซอนใหกับบุคลากรของ  อบต.ปากทาง 
   (2) มาตรการ “จัดทำคูมือการปองกัน
ผลประโยชนทบัซอน” 
 
1.2.1 สรางจิตสำนึกและตระหนักในการ
ตอตานการทุจริต 
   (1) ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สเีขียว ลด
ภาวะโลกรอนในเขตพื้นที่  อบต.ปากทาง 
   (2) โครงการสงเสริมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   (3) โครงการสงเสริมอาชีพใหกับ
ประชาชน 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป (พ.ศ.2561 - 2564) 
ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสรางสังคมที่
ไมทนตอการทุจริต 

1.3 สรางจิตสำนึกและความ
ตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 

1.3.1 สรางจิตสำนึกและตระหนักในความ
ซื่อสัตยสุจริต 
   (1 ) โครงการคุณ ธรรมสาน สายใย
ครอบครัว 
   (2)  โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมให
เด็กและเยาวชนในตำบลปากทาง (กิจกรรม 
“โตไปไมโกง”) 
   (3) โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมให
เด็กและเยาวชนในตำบลปากทาง (กิจกรรม 
“สงเส ริมการเรียน รูป รัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”) 
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30,000 
 
 

 
 

10,000 
 

20,000 
 
 

30,000 

 
 

10,000 
 

20,000 
 
 

30,000 
 
 

 
 

10,000 
 

20,000 
 
 

30,000 
 
 

 

มิติที่  1 รวม จำนวน....13....โครงการ/กิจกรรม 190,000 190,000 190,000 190,000  
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป (พ.ศ.2561 - 2564) 
ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อปองกัน
การทุจริต 

2 .1  แ สด ง เจต จ ำน งท า ง
การเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร 
 

2 .2  ม า ต ร ก า ร ส ร า ง           
ความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมประกาศเจตจำนงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวน
ตำบล 
 

2 .2 .1  ส ร า งค วาม โป ร ง ใส ใน ก าร
บริหารงานบุคคลให เปนไปตามหลัก
คุณธรรมท้ังในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง 
โยกยาย โอน เลื่อนตำแหนง/เงินเดือน
และการมอบหมายงาน 
   (1) มาตรการการสรางความโปรงใส
ในการบริหารงานบุคคล 
   (2) มาตรการออกคำสั่งมอบหมาย
ของนายกองคการบริหารสวนตำบล  
ปลดัองคการบริหารสวนตำบล 
   (3) กิจกรรม “สรางความโปรงใสใน
การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป (พ.ศ.2561 - 2564) 
ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อปองกัน
การทุจริต 

2 .2  ม า ต ร ก า ร ส ร า ง           
ความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 

2.2.2 การสรางความโปรงใสในการ
บริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหา
พัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ
ท่ีเก่ียวของ 
   (1 ) กิ จ ก รรม  “ค วบ คุ ม ก าร เบิ ก
จายเงินตามขอบัญ ญั ติงบประมาณ
รายจายประจำป” 
   (2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ” 
   (3) กิจกรรม “สรางความโปรงใสใน
การใชจายเงินงบประมาณ” 
   (4) โครงการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานการจัดซ้ือ-จัดจาง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 

 
- 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 

- 

 
- 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป (พ.ศ.2561 - 2564) 
ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการทุจริต 

2 .2  ม า ต ร ก า ร ส ร า ง           
ความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

2.2.3 การสรางความโปรงใสในการ
บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ  โดย
ใหความสำคัญดังนี ้
   (1) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ
และการบริการประชาชนเพ่ือให เกิด
ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียม
และไมเลือกปฏิบัติ 
   (2) มาตรการปองกันการทุจริตและ
สรางความโปรงใสในการดำเนินงานการ
ขออนุญาตปลูกสราง 
   (3) โครงการจางสำรวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
- 

 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
- 
 

 
20,000 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
 

20,000 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 

 
20,000 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป (พ.ศ.2561 - 2564) 
ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อปองกัน
การทุจริต 

2.3 มาตรการใชดุลยพินิจ
และใชอำนาจหนาท่ีตาม
ห ลั ก ก ารบ ริห าร กิ จก าร
บานเมืองท่ีด ี

2.3.1  มีการจัดทำแผนภูมิข้ันตอนและ
ระยะเวลาดำเนินการเก่ียวกับการบริการ
ประชาชนในแตละข้ันตอน  เปดเผย   
ณ  สำนั กงาน และใน ระบบ เค รือข าย
สารสนเทศขององคการบริหารสวนตำบล
ปากทาง 
   (1 ) กิ จ ก ร รม ก า รล ด ข้ั น ต อ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 
   (2) โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ 
 
2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ
เก่ียวกับการสั่ง  อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือการดำเนินการอ่ืนใดของผู
มีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   (1) มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ  
อนุญาต สั่งการ  เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
   (2) มาตรการมอบอำนาจของนายก
องคการบริหารสวนตำบล 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 

 

 
 
 

 
- 

 
- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 

 

 
 
 

 
- 

 
- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 

 

 
 
 

 
- 

 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 

 

 
 
 

 
- 

 
- 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป (พ.ศ.2561 - 2564) 
ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อปองกัน
การทุจริต 

2.3 มาตรการใชดุลยพินิจ
และใชอำนาจหนาท่ีตาม
ห ลั ก ก ารบ ริห าร กิ จก าร
บานเมืองท่ีด ี
 
2.4  การเชิดชู เกียรติแก
หน วย งานบุ ค คล ในการ
ด ำ เนิ น กิ จ ก า ร  ค ว า ม
ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจกัษ 
 
 
 
 
 
 

   (3)  ม า ต ร ก า ร ก า ร อ อ ก ค ำ สั่ ง
มอบหมายของนายกองคการบริหารสวน
ตำบล  ปลัดองคการบริหารสวนตำบล  
และหัวหนาสวนราชการ 
 
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติ ท่ีใหความ
ชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน   
   (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 

- 
 

 
 
 
 

 
 

- 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป (พ.ศ.2561 - 2564) 
ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อปองกัน
การทุจริต 

2.5  มาตรการจัดการใน
กรณีไดทราบ หรือรับแจง 
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1  ดำเนินการใหมีขอตกลงระหวาง
บุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการ
ด วยความ ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริต  มี คุณ ธรรม
จริยธรรมและบ ริหารราชการกิจการ
บานเมืองที่ดี 
   (1 ) มาตรการ “จัดทำขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 
   (2) กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตำบลปากทาง” 
 

2.5.3 ใหความรวมมือกับหนวยงาน
ราชการ  จังหวัด  อำเภอท่ีไดดำเนินการ
ตามอำนาจหนาท่ี เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ 
อปท. 
   (1) มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบ
เก่ียวกับเรื่องรองเรียน” 
 

- 
 

 
- 

 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 

 

- 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

- 
 
 
- 

 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

- 
 
 
- 

 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป (พ.ศ.2561 - 2564) 
ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อปองกัน
การทุจริต 

2.5  มาตรการจัดการใน
กรณีไดทราบ หรือรับแจง 
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2 .5 .3  ด ำ เนิ น การให มี เจ าห น า ท่ี
รับผิดชอบดำเนินการให เปนไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหา
บุคลากรใน อปท.ท่ีปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
   (1) มาตรการ “ดำเนินการเก่ียวกับ
เรื่องรองเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตำบลปากทาง วา
ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หนาท่ีโดยมิชอบ” 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มิติท่ี  2 รวม จำนวน....21.....โครงการ/กจิกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000  
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป (พ.ศ.2561 - 2564) 
ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 . ก า ร ส ง เ ส ริ ม
บทบาทและการมี
ส วน ร วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดใหมีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางที่เปนการ
อ ำน ว ย ค ว าม ส ะ ด วก แ ก
ป ร ะ ช า ช น ได มี ส ว น ร ว ม
ตรวจสอบการปฎิบัติราชการ
ตามอำนาจหนาที่ของ อปท.
ไดทุกข้ันตอน 

3.1.1  จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตาม
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ 
   (1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูล
ขาวสารขององคการบริหารสวนตำบล
ปากทางใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน” 
   (2) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้ง
ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหาร
สวนตำบลปากทาง” 
   (3) กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม 
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540” 
3.1.2  มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน  การจัดหา
พัสดุ  การคำนวณราคากลาง รายงาน
ผลการปฏิบัติงานท่ี อปท.ตองเผยแพรให
ประชาชนทราบ 
   (1 ) ม าต รก าร  “เผ ย แพ ร ข อ มู ล
ขาวสารท่ีสำคัญและหลากหลาย 

 
 

 
- 
 
 
 

- 
 

 
- 
 

 
 
 
 
- 

 

 
- 

 
- 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 

 
- 

 
- 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 

 
- 

 
- 

 
 
- 
 

 
 
- 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป (พ.ศ.2561 - 2564) 
ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 . ก า ร ส ง เ ส ริ ม
บทบาทและการมี
ส วน ร วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดใหมีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางที่เปนการ
อ ำน ว ย ค ว าม ส ะ ด วก แ ก
ป ร ะ ช า ช น ได มี ส ว น ร ว ม
ตรวจสอบการปฎิบัติราชการ
ตามอำนาจหนาที่ของ อปท.
ไดทุกข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (2 ) กิจกรรม “การเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบล
ปากทาง และการรับ เรื่องรองเรียน
เก่ียวกับการเงินการคลัง” 
 
 
3.1.3 มีการประกาศ เผยแพรขอมูล
เก่ี ย ว กั บ การป ฏิ บั ติ ร าชก าร ท่ี เป น
ประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบ
ของประชาชน 
  (1 ) มาตรการ “จั ด ให มี ช อ งทางที่
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการ
บริหารสวนตำบลปากทาง” 
   (2) โครงการสื่อประชาสัมพันธ 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

 

 

-17- 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป (พ.ศ.2561 - 2564) 
ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 . ก า ร ส ง เ ส ริ ม
บทบาทและการมี
ส วน ร วมของภาค
ประชาชน 

3.2  การรับฟงความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร อ ง เรี ยน /ร อ งทุ กข ขอ ง
ประชาชน 

 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนในการดำเนินกิจการตาม
อำนาจหนาที่ของ อปท. โดยเฉพาะการ
ดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความ
เปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนใน
ทองถ่ิน 

   (1) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
   (2) การดำเนินงานศูนยรับเรื่องราว
รองทุกของคการบริหารสวนตำบล 
3 .2 .2   มี ช อ งทางให ป ระชาชน ใน
ทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขได
โดยสะดวก 
   (1) โครงการองคการบริหารสวน
ตำบลปากทางเคลื่อนท่ี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
- 
- 

 
 

 
- 
 

 

 
 
 
 
 

 
- 
- 

 
 

 
- 
 

 
 
 
 
 

 
- 
- 

 
 

 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
- 

 
 

 
- 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป (พ.ศ.2561 - 2564) 
ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 . ก า ร ส ง เ ส ริ ม
บทบาทและการมี
ส วน ร วมของภาค
ประชาชน 

3.2  การรับฟงความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร อ ง เรี ยน /ร อ งทุ กข ขอ ง
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3  การสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณ
อักษรใหประชาชน ผูรองเรียน/รองทุกข
ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง  ระยะเวลา
และแจงผลการดำเนินการเก่ียวกับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข 
   (1 ) มาตรการแก ไขเหตุเดือดรอน
ร ำ ค า ญ  ด า น ก า ร ส า ธ า ร ณ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม 
   (2) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ
ขอ เท็จจริงให ผู ร องเรียน /รองทุ กข
รับทราบ 
 
3.3.1  ดำเนินการใหประชาชนมีสวน
รวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำ
งบประมาณ 
   (1) มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลปากทาง 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป (พ.ศ.2561 - 2564) 
ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 . ก า ร ส ง เ ส ริ ม
บทบาทและการมี
ส วน ร วมของภาค
ประชาชน 

3.3  การสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

   (2) ประชุมประชาคมหมูบานและ
ประชาคมตำบลประจำป 
   (3) การสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดทำแผนชุมชน 
 
3.3.2  ดำเนินการใหประชาชนมีสวน
รวมในการจัดหาพัสดุ 
   (1 ) ม า ต ร ก า ร แ ต ง ตั้ ง ตั ว แ ท น
ประชาคมรวมเปนคณะกรรมการตรวจ
รับงานจาง 
   
3.3.3  ดำเนินการใหประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
   (1 ) กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 

30,000 

 
- 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
- 

30,000 

 
- 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
- 

30,000 

 
- 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
- 

30,000 

 
- 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
- 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป (พ.ศ.2561 - 2564) 
ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 . ก า ร ส ง เ ส ริ ม
บทบาทและการมี
ส วน ร วมของภาค
ประชาชน 

3.3  การสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

   (2 )  ม า ต ร ก า ร ต ร ว จ ส อ บ โด ย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคการ
บริหารสวนตำบลปากทาง 

- - - -  

มิติท่ี  3 รวม จำนวน.....18....โครงการ/กจิกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000  
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป (พ.ศ.2561 - 2564) 
ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสราง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ข อ ง อ ง ค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถ่ิน 

4.1  มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน 

4.1.1  มีการจัดทำและรายงานการ
จัดทำระบบควบคุมภายในใหผูกำกับ
ดูแล 
   (1) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบ
ภายใน  ประจำป  ประจำปงบประมาณ  
2561 
   (2 ) โค รงการจั ดท ำรายงานการ
ควบคุมภายใน 
4.1 .2 มีการติดตามประเมินระบบ
ควบคุมภายใน โดยดำเนินการใหมีการ
จัดทำแผนการปรบัปรุงหรือบริหารความ
เสี่ยง และรายงานผลการการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในใหผูกำกับดูแล 
   (1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
   (2 ) มาตรการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวน
ตำบลปากทาง 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป (พ.ศ.2561 - 2564) 
ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การเส ริมสราง
และปรับปรุงกลไก
ใน การต รวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

4.2 การสนับสนุน ใหภาค
ป ร ะ ช า ช น มี ส ว น ร ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามชองทางที่
สามารถดำเนินการได 

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงาน
ประมาณ  การรับ -จ าย เงิน  การห า
ประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
   (1) กิจกรรมการรายงานผลการใช
จายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
4.2.3  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
ภายใตระเบียบขอบังคับของกฎหมาย 
   (1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 
20,000 

 
 

 
 
 
 
 

- 
 

 
 

20,000 
 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
20,000 

 
 

 
 
 

 
- 
 

 
20,000 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป (พ.ศ.2561 - 2564) 
ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การเส ริมสราง
และปรับปรุงกลไก
ใน การต รวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

4.3 การสงเสริมบทบาท
การต รวจสอบ ของสภ า
ทองถ่ิน 

4.3.1  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล  
ใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ
หนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบท่ี
กำหนดไว 
   (1 ) โครงการอบรมใหความรูด าน
ระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และ
สมาชิกสภาทองถ่ิน 
   (2) กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 
      
4.3.2  สงเสริมใหสมาชิกสภา  อบต. 
มี บ ท บ า ท ใน ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ งฝ า ย บ ริ ห า ร ต า ม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบท่ีกำหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
   (1 ) กิจกรรมส งเสริมสมาชิกสภา
ทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 
 
 
 

 
10,000 

 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

 
10,000 

 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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- 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป (พ.ศ.2561 - 2564) 
ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสราง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ข อ ง อ ง ค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถ่ิน 

4.4 เสริมพลังการมีส วน
รวมของชุมชนและบูรณา
การทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต 
 

4.4.1  สงเสริมใหมีการดำเนินการเฝา
ระวังการทุจริต 
   (1) มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่น
โดยภาคประชาชน 
   ( 2 )  กิ จ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ป า ย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
    
 

 
 

10,000 
 

10,000 
 
 
 
 

 
 

10,000 
 

10,000 
 
 
 
 

 
 

10,000 
 

10,000 
 
 
 
 

 
 

10,000 
 

10,000 
 
 
 
 

 

มิติท่ี  4 รวม จำนวน....11.....โครงการ/กจิกรรม 70,000 70,000 70,000 70,000  
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สวนท่ี  3 
 

มิติท่ี  1  การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 1.1 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น  และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Goof Governance) เปนหลักสำคัญในการ
บริหารและการปฏิบัติงาน  จะตองมีความสุจริต  โปรงใส  และสามารถตรวจสอบได  รวมท้ังเปนการเสริมสราง
จิตสำนึกในการทำงานและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง  นอกจากนี้  ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  และนำไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง  อีก
ท้ังสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย  จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเปนปญหา
เรื้อรังท่ีมีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน  จึงจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่นอยางจริงจัง  ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยดังกลาว  ทุกภาค
สวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทำใหปญหาการคอรรัปชั่นลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดนั้น  
ตองนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคการเมือง  ภาคราชการ  ภาคธุรกิจเอกชน  
ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง  พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลุกจิตสำนึกของคนไทยรวมตานภัย
การทุจริต  ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่น  ท้ังนี้  กลไก
การนำหลักธรรมาภิบาล  ซ่ึงประกอบดวย  ความชอบธรรม  ความโปรงใส  ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได  
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น  
ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน  ซ่ึงไดวางกรอบการนำหลัก
ธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานตาง ๆ  ของภาครัฐ  จึงนับเปนการสง
สัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแลว 
 ดังนั้น   เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง  องคการบริหารสวน
ตำบลปากทาง  จึงจัดทำโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน  บุคลากรขององคกรมีความรู ความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล  คุณธรรม  
และจริยธรรม 
 2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน  บุคลากรมีความรู  ความเขาใจและใหความสำคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำไปประยุกตใชในการทำงาน 
 

4. เปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง  องคการบริหารสวนตำบล
ปากทาง 
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5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 2. ผูรับผิดชอบโครงการวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทำกำหนดการและหัวขอการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 20,000  บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ผูบริหารทองถ่ิน  บุคลากรขององคกรมีความรู ความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
จริยธรรม 
 2. ผูบริหารทองถ่ิน  บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสำคัญกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผูบริหารทองถ่ิน  บุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได 
 
 
1. ช่ือโครงการ  :  โครงการฝกอบรมคุณธรรม  จริยธรรมแกผูบริหาร  สมาชิกสภาและพนักงานของ 
                      องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  มาตรา  279  บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรม  เพ่ือ
กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง  ขาราชการ  หรือเจาหนาท่ีของรฐัแตละประเภท  
โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงหัวใจสำคัญของการทำงานรวมกันเปนหมูคณะอีก
อยางท่ีขาดไมได  คือ  คุณธรรม  จริยธรรม  เพราะคุณธรรมและจริยธรรม  หมายถึง  การประพฤติ  ปฏิบัติ  อัน
ถูกตองดีงาม  ท้ัง  กาย  วาจา  ใจ  ท้ังตอตนเอง  ตอผูอ่ืน  และตอสังคม  ซ่ึงถาบุคลากรทุกคนท่ีทำงานรวมกันมี
คุณธรรมและจริยธรรมประจำใจตนเอง  การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  
โปรงใส  สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดความเชื่อใจและไววางใจท่ีจะเขามารับ
บริการนั้น 
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 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมท้ังดานคน  ไดแก  บุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร  ขาราชการ
เมืองฝายสภาทองถ่ินและขาราชการประจำ  รวมถึงพนักงานจาง  จึงไดมีการจัดทำโครงการอบรมคุณธรรม  
จริยธรรมแกผูบริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ดังกลาวนี้ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสำนึกการตอตานการทุจริต 
 2. เพ่ือเปนการสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีใหเกิดประโยชน
สุขแกประชาชน 
 3. เพ่ือสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 4. เพ่ือสรางจิตสำนึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทำการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีประโยชนทับ
ซอน 
 

4. เปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง  องคการบริหารสวนตำบล
ปากทาง  จำนวน  52  คน 
 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานองคการบริหารสวนตำบลปาก
ทาง  โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู  ความสามารถมาถายทอดความรู  และประสบการณตาง ๆ  ในการปลูกและ
ปลุกจิตสำนึกการตอตานการทุจริต  ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม  และจริยธรรม  และมี
การศึกษาดูงานหรือทำกิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 20,000  บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ประชาชนผูมารับบริการท่ีองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน  โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด  และตองไดรับผลการประเมินไมต่ำกวา  รอยละ  70 
 2. ผูบริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  เกิดจิตสำนึกท่ีดีในการ
ตอตานการทุจริต  และประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม 
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1. ช่ือโครงการ  :  `มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบล
ปากทาง  พ.ศ. 2553 โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้  การฝาฝนไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว  ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย  ซ่ึงมีการกำหนดข้ันตอนการลงโทษตาม
ความรายแรงแหงการ นอกจากนี้  สำนักงาน  ก.พ. ไดกำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือนกรณีการเรียไร  และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
กำหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาผลประโยชนท่ีมิชอบ  โดยอาศัยตำแหนงหนาท่ีและไมกระทำการ
อันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม  ตามนัยหนังสือสำนักงาน  ก.พ. ท่ี  นร.๑0
๑๓.๗/ว ๑๑  ลงวันท่ี  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ควรนำแนวทางการ
ดำเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
 ดังนั้น   เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในกสนปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน  องคการ
บริหารสวนตำบลปากทาง  ไดจัดทำมาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ข้ึน  เพ่ือให
บุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจำทุกระดับนำไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  มีคุณธรรม  
จริยะรรม  ไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส  มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
 2. เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ  ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตาง ๆ  ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง  เพ่ือใหการ
ดำเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. เพ่ือปองกันการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน  
รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 

4. เปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง  องคการบริหารสวนตำบล
ปากทาง 
 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง  เพ่ือใชเปนคานิยมสำหรับองคกร  
ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืน ๆ  อยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลผลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง   เปดเผย
เปนการท่ัวไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ 
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ราชการ  เรื่อง  กำหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วดัความโปรงใสของหนวยงาน
ของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  (๘)   
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภา  พนักงานสวนตำบล  ลูกจางประจำ  พนักงานจางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง  
 
 
1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการ “สงเสริมองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี  ๓  (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๔) มุงสู
การเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม  จริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษรักษาผล
ประโยขนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ  โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือให
ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอย
ละ  ๕0 ในป  พ.ศ. ๒๕๖๔  

ดังนั้น  เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ  ขางตน  องคการบริหาร
สวนตำบลปากทาง  จึงไดกำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน  เพ่ือใหสามารถแปลง
แผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี  ๓  (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๔) ไปสุการปฏิบัติท่ี
เปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคระผุบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  
ขาราชการฝายประจำ  ลูกจางประจำ  ตลอดจนพนักงานจาง 
 2. เพ่ือสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถ่ิน  
สมาชิกสภาทองถ่ิน  ขาราชการฝายประจำ  ลูกจางประจำ  ตลอดจนพนักงานจาง 
 

4. เปาหมาย 
 ขอมูล/องคความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนำมาเผยแพรมากกวา  ๕  เรื่องข้ึนไป 
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5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลุกจิตสำนึกดานการตอตานการทุจริต  
อาทิ  กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑00 มาตรา ๑0๓/๗  สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับการปลุกจิตสำนึก 
 2. เผยแพรประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอยาง
เครงครัดผานโครงการ/กิจกรรม  และสื่อชองทางตาง ๆ  
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จำนวนขอมูล/องคความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนำมาเผยแพร  
 
1. ช่ือโครงการ  :  โครงการเสริมสรางความซ่ือสัตย  สุจริตและปลูกฝงทัศนคติ  วัฒนธรรมท่ีดี 
                       ในการตอตานการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เปนผูท่ีมีบทบาทสำคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน  ท้ังยังมีหนาท่ีและความรับผิดชอบสำคัญในอันท่ีจะบำบัดทุกข  บำรุงสุขและสรางคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีใหแกประชาชนในทองถ่ิน  โดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน  ดังนั้น  การท่ีประชาชนใน
แตละทองถ่ินจะมีความเปนอยูท่ีดี  มีความสุขหรือไม  จึงข้ึนอยูกับการ 
ประพฤติปฏิบัติของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และพนักงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทุกคนเปนผูมีคุณธรรม  ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม  เปนผูมีจิตสำนึกท่ีจะตอบสนองคุณแผนดินดวย
การกระทำทุกสิ่ง  เพ่ือคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๑  มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมในภาครัฐไว  ๕  ยุทธศาสตร  โดยในยุทธศาสตรท่ี  ๔  การสงเสริม
คุณธรรมในองคกรเพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม  โดยไดกำหนดแนวทางการพัฒนา
ขาราชการทุกระดับอยางจริงจังและตอเนื่อง  ใหตระหนักในการเปนขาราชการท่ีมีเกียรติ  ศักด์ิศรี  รูจักความ
พอเพียงเปนตัวอยางท่ีดีของสังคม  ยึดม่ันในคุณธรรม  ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง  การตัดสินใจท่ีจะกระทำหรือไม
กระทำการใดไดอยางเหมาะสม  อันรวมถึงการปองกันการกระทำทุจริตในระบบราชการดวย  
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ดังนั้น  เพ่ือเปนการเสริมสรางความซ่ือสัตย  สุจริต  ปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีในการตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  จึงไดจัดทำโครงการเสริมสรางความซ่ือสัตย  สุจริต  
และปลูกฝงทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดีในการตอตานการทุจริตข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล  พนักงานสวน
ทองถ่ิน  ลูกจางประจำ  พนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ใหมีจิตสาธารณะและเห็นแก
ประโยชนสวนรวมมากวาประโยชนสวนตน 
 2. เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกและคานิยมท่ีดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแกคณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล  พนักงานสวนทองถ่ิน  ลูกจางประจำ  พนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตำบลปากทาง  ใหมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนรวมมากวาประโยชนสวนตน 
 3. เพ่ือใหคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล  พนักงานสวนทองถ่ิน  ลูกจางประจำ  
พนักงานจางไดรับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกรวมในการเสริมสรางสังคม
แหงคุณธรรมและสมานฉันท  ประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี  สรางประโยชนใหแกครอบครัว  ประชาชน  และ
ประเทศชาติ  สรางจิตสำนึกในการกระทำความดี  รูจักการให  การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน
รวมกัน 
 

4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหาร  พนักงานสวนตำบล  ลูกจางประจำ  และพนักงานจาง  จำนวน  ๕3  คน 
 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. บรรยาย  เรื่อง  การปองกันผลประโยชนทับซอนเก่ียวกับการปฏิบัติงานและการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของเจาหนาท่ีรัฐในการรักษาผลประโยชนสาธารณะเพ่ือการตอตานการทุจริต 
 2. บรรยาย  เรื่อง  การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารและฝาย
สภาทองถ่ินและประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน 

3. แบงกลุมทำกิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสรางความซ่ือสัตย  สุจริตและปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดี 
 4. ทดสอบกอนและหลังการฟงบรรยาย 
 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  ตุลาคม  ๒๕๖0 – กันยายน  ๒๕๖๑ 
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 20,000  บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ระดับความรู ความเขาใจของผูเขารวมโครงการ  ไมนอยกวารอยละ  ๗0 
 2. จำนวนผูเขารวมโครงการ  ไมนอยกวารอยละ  ๗๕ 
 
 
1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมใหความรู  เรื่อง  ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตำบล 
                       และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนง  การกระทำดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว  ท้ังเจตนาหรือไม
เจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด  พฤติกรรมเหลานี้เปนการ
กระทำความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคำนึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม)  
แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคำนึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 “ผลประโยชนทับซอน”  หมายถึง  สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู  และมีการใช
อิทธิพลตามอำนาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว  โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน
สวนรวม  ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ  ไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น  แตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืน ๆ  ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได  อาทิ  การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดำรงตำแหนงในองคกร
ตาง ๆ  ท้ังในหนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และบริษัทจำกัด  หรือการท่ีบุคคลผูมีอำนาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ี
นอง  หรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ 
 ดังนั้น  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู  ความเขาใจการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบล  เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  จึงได
จัดทำกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอนผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตำบล  เพ่ือใหพนักงานทุก
คนทำงานโดยยึดหลักถือระเบียบ  กฎหมาย  คุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือเปนเครื่องกำกับความประพฤติของตน  
เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหความรู  ความเขาใจแกพนักงานสวนตำบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน 
 2. เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทำงานท่ีสุจริต  โปรงใส  ของพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 3. เพ่ือเสริมสรางใหพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง  มีจิตสำนึก  คานิยม  และวัฒนธรรมเรื่องความ
ซ่ือสัตย  สุจริต  มุงม่ันทำงานอยางมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันม่ันคง  สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริต
คอรรัปชั่น  มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 
 

4. เปาหมาย 
 พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
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6. วิธีดำเนินการ 
 จัดประชุมประจำเดือน  และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. พนักงานสวนตำบล  พนักงานจาง  มีความรูความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 2. พนักงานสวนตำบล  พนักงานจาง  มีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน  และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
 
1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการ “การจัดทำคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใตการนำของพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา  ไดใหความสำคัญกับการผลักดันใหการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ  และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย  ๑๑  ดาน  อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
สงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ  โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน  วางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม  รวมท้ัง
ปรับปรุงและจัดใหมีกำหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนใน
ภาครัฐทุกระดับ 
 ปจจุบันหนวยงานตาง ๆ  เชน  สำนักงาน  ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน  สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ  รวมกับสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ  ไดจัดทำยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี  ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  and  
Tranparency Assessment : ITA)  ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  ครอบคลุมประเด็นการประเมิน  ๕  ดาน  อัน
รวมถึง  การตอตานการทุจริตในองคกร  ซ่ึงสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับ
ซอน  ผานกิจกรรมตาง ๆ  อันรวมถึงการใหความรูตามคู มือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีในหนวยงาน 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน  
และเพ่ือนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานภาครัฐ  การปฏิบัติใหเปนกลไก
สำคัญท่ีจะปองกันการทุจริต  โดยเฉพาะการกระทำท่ีเอ้ือตอผลประโยชนของเจาหนาท่ีภาครัฐ  องคการบริหาร 
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สวนตำบลปากทาง  ไดตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึน  
เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู  ความเขาใจแกบุคลากร ใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงานนำไปเปนองคความรูในการทำงานใหเปนไปตามความถูกตอง 
 2. เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู  ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชั่น 
 

4. เปาหมาย 
 พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง  มีคูมือการปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการ
บริหารสวนตำบลปากทาง 
 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 ๒. จัดทำ (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ๓. ตรวจสอบความถูกตอง 
 ๔. จัดทำคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ๕. แจกจายใหพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนนิงาน 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 
 
 ๑.๒ การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
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1. ช่ือโครงการ  :  ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  ลดภาวะโลกรอนในพ้ืนท่ีตำบลปากทาง   
                      ประจำป  ๒๕๖๑ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องดวยปจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับสภาวะเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ท่ีทำใหอุณหภูมิโลกสูงข้ึน  
หรือท่ีเรียกวา  สภาวะโลกรอน  ซ่ึงสงผลใหเกิดปรากฎการณทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย  
อาทิ  เกิดความแหงแลง  มีไฟไหมปา  ฝนตกไมตรงตามฤดูกาล  อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ีไมเคยมี
หิมะตก  เปนตน  สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดตนไมทำลายปาของมนุษย  ดังนั้น  ประเทศตาง ๆ  ท่ัวโลก  จึงได
รวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลกรอน  ซ่ึงเปนปญหาท่ีสำคัญท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ัง
ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน
โดยตรง  เนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซต  แหลงกรองมลพิษ  และผลิตกาซออกซิเจน  อีก
ท้ังเปนการสรางสมดุลการใชพ้ืนท่ีใหเกิดความเหมาะสม  ลดอุณหภูมิในพ้ืนผิวในพ้ืนท่ีนั้น ๆ  ลงไดอยางนอย ๒  
องศาเซลเซียส   
 เพ่ือเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  จึงไดจัดทำโครงการ “ปลูก
ตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  ลดภาวะโลกรอนในพ้ืนท่ีตำบลปากทาง  ประจำป  ๒๕๖๑”  เพ่ือใหประชาชนไดมีสวน
รวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม เกิดความรวมรื่นแกชุมชน  พรอมท้ังเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชน 
 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม  และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปนสาธารณะ
รวมกัน 
 2. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน  โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ในตำบลปากทาง 
 ๓. เพ่ือใหประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจำวัน  เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลคา
ทรัพยากรและลดภาวะโลกรอน 
 

4. เปาหมาย 
 ประชาชนรวมกันปลูกตนไม  จำนวน  ๒๐๐  ตน 
 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ประสานงานกับหนวยงานราชการ และประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลปากทาง 
 ๒. จัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือปลูกตนไม 
 ๓. ขอรับการสนับสนุนพันธุไมเพ่ือใชในโครงการจากสถานีเพาะชำกลาไมจังหวัดพิจิตร 
 ๔. ดำเนินการปลูกตนไมโดยหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของและประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลปากทาง 
 ๕. ดูแลรักษาและติดตามผล 
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7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  ๔  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561-๒๕๖๔)   
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 2. เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมและชวยลดภาวะโลกรอน 

๓. ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 
1. ช่ือโครงการ  :  โครงการสงเสริมอนุรักษ  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  แหลง 
                      ทองเท่ียว  พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน  ประจำปงบประมาณ   
                      ประจำป  ๒๕๖๑ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปาไมอยูเปนจำนวนมาก  แตการลักลอบตัดไมทำลายปาท่ีผิด
กฎหมายไดเพ่ิมมากข้ึน  ทำใหปจจุบันทรัพยากรปาไมมีจำนวนลดนอยลง  ซ่ึงสงผลกระทบตอธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตาง ๆ  ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก  หนวยงานตาง ๆ  
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  จึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม  ซ่ึงจะสามารถชวยใหธรรมชาติของ
ประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมี
ความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของประเทศ  โดยท้ังสองพระองคทานไดพยายามคิดคนหาวิธีนานัปการท่ีจะ
เพ่ิมปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากข้ึนอยางม่ันคงและยั่งยืน  ซ่ึงพระองคทานไดเสนอวิธีท่ีเรียบงายและประ
ประหยัดในการดำเนินงาน  คือ  แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา  3  อยาง  เพ่ือประโยชน  4  อยาง”  ปลูกปา  3  อยาง  
ไดแก  ปลูกไมใหพออยู  พอกิน  พอใช  และระบบนิเวศน  “พออยู”  หมายถึง  ไมเศรษฐกิจ  ปลูกไวทำท่ีอยู
อาศัยและจำหนาย  “พอกิน”  หมายถึง  ปลุกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร  “พอใช”  หมายถึง  ปลูกไมไว
ใชสอยโดยตรงและพลังงาน  เชน  ไมฟน  และไมไผ  เปนตน  เพ่ือประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดประชาชนมาก
ท่ีสุด  ไดตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวมอนุรักษ  ฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและวิ่งแวดลอมใน
ชุมชน  จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมการอนุรักษ  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและในเขต
องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ  ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง 
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนการรักษาผลประโยชนสาธารณะ  สรางความสามัคคี  และสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษ
สิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
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4. เปาหมาย 
 4.1 ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง  จำนวน  
9  หมูบาน  โดยปลุกไมพันธุประเภทตาง ๆ  ท้ังไมยืนตน  ไมประดับ  ไมผล  ไมดอก  และพืชผักสวนครัว  รั้วกิน
ได  เปนตน 
 4.2 ดูแล  อนุรักษ  ฟนฟู  สภาพแหลงน้ำ  คูคลอง  ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตำบลปากทาง  โดยบูรณาการรวมกันกับหนวยงานตาง  ๆ  ท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองคกรภาค
ประชาชนตาง ๆ 
 4.3 ผูเขารวมโครงการ  ประกอบดวย  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานสวนตำบล  ลูกจางพนักงาน
จาง  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ผูนำชุมชนกลุมตาง ๆ  เด็กและเยาวชน  หนวยงานราชการตาง ๆ  ใน
พ้ืนท่ีตำบลปากทาง 
 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนในเขตชมุชนในเขตตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดอบรมผูเขารวมโครงการ  พรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ  
 ๒. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจำชุมชน 
 ๓. จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน  พัฒนาคูคลอง กำจัดวัชพืชในคูคลอง   
 ๔. จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหสวยงาม  สะอาด
รมรื่น 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  ๔  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561-๒๕๖๔)   
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 20,000  บาท 
 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เกิดกลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากข้ึน 
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1. ช่ือโครงการ  :  โครงการสงเสริมอาชีพ  สรางรายไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ  สรางรายไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เปนโครงการตามแนว
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูท่ียากจนของราษฎร  พรอมท้ัง
ไดพระราชทานทางการดำเนินงานใหหนวยงานตาง ๆ  นำไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหาให
ราษฎรผูประสบความทุกขยาก  ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตาง ๆ  ท่ัวประเทศ  โดยเนนใหผลการ
ดำเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรกใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง “พออยู   พอกิน” และ
ขณะเดียวกันก็เปนการปูพ้ืนฐานสำหรับ “ความกินดี  อยูดี”  ดังนั้น  
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ไดจัดทำโครงการอบรมใหความรูในการสรางอาชีพ  สรางรายได  โดย
มีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มาประยุกต
เผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. สงเสริมอาชีพใหกับผูยากจนและดอยโอกาส 
 2. สงเสริมความรูความเขาใจในการขยายพันธุมะนาว 
 3. สงเสริมอาชีพกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ  การเลี้ยงเปดไข   
 4. การแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร 
 

4. เปาหมาย 
 ประชาชน  ผูยากไร  ผูดอยโอกาสและผูท่ีมีความสนใจในการสรางอาชีพ 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ 
 ๒. จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการขยายพันธุมะนาว  กลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษ  การเลี้ยงเปดไข 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  ธันวาคม  2560 - กันยายน  2561   
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 50,000  บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการขยายพันธุมะนาว 
 2. ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการปลูกผักปลอดสารพิษ 
 3. ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการเลี้ยงเปดไข 
 4. ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร 
 5. มีรายไดเพ่ิมข้ึน  ลดรายจาย 
 
 
1. ช่ือโครงการ  :  โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการสมัยใหม  คนสวนใหญยึด
ติดอยูกับความสำเร็จทางวัตถุมากข้ึน  ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา  ศีลธรรม  ประเพณี  วัฒนธรรมทองถ่ิน  
ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ทำใหปญหาตาง ๆ  ท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชนสวนหนึ่ง
เปนปญหาท่ีตองแกไข  ศีลธรรม  คุณธรรม  และบนพ้ืนฐานความกตัญู  เริ่มจากสังคมเล็ก ๆ  กอน  คือ  สถาบัน
ครอบครัว  หากไดรับการเรียนรู  อบรม  ปลูกจิตสำนึก   ศีลธรรม  คุณธรรมแลว  เยาวชนก็จะสามารถเปนบุคคล
ท่ีมีคุณภาพ  เกง  ดี  มีประโยชน  เม่ือเปนเชนนี้แลวปญหาตาง ๆ  เชน  ยาเสพติด  รักกอนวัยอันควร  ก็จะลดลง  
 ดังนั้น  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ไดเล็งเห็นความสำคัญ  จึงไดจัดทำโครงการคุณธรรม  สาน
สายใยครอบครัว  รวมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา  โรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  โดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือสานสายใยครอบครัวระหวางผูปกครองกับบุตรหลาน  ใหเปนสถาบันครอบครัวท่ีเขมแข็ง  
สมาชิกในครอบครัวมีความเขมแข็ง  ตลอดจนสำนึกตอบุพการี  สังคมและประเทศชาติลดภาวะความเสี่ยงท่ี
เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด  และเสริมสรางความรูในเรื่องโทษของยาเสพติด 

 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกทำกิจกรรมรวมกัน  อันกอใหเกิดความสัมพันธ  
สามัคคีในหมูคณะ 
 2. เพ่ือพัฒนาการในดายรางกาย  จิตใจ อารมณ  และการอยูรวมกัน 
 3. เพ่ือปลูกจิตสำนึกและเกิดความตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวม   
 4. เพ่ือใหเกิดความสำนึกตอบุพการี  ครอบครัว 
 

4. เปาหมาย 
 ผูปกครอง  นักเรียนในระดับชั้น  ป.5-6  โรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ประชุมกำหนดงาน 
 ๒. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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4. ประสานวิทยากร และประชาสัมพันธใหโรงเรียนในเขตรับผิดชอบทราบ 
 5. ดำเนินการตามโครงการ 
 6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561   
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 10,000  บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม 
 2. ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคานิยม  12  ประการ 
 3. ผูเขารวมโครงการมีจิตสำนึก  ตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง 
 4. ลดภาวะความเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
 
 
1. ช่ือโครงการ  :  โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนในตำบลปากทาง  
                     (กิจกรรม “โตไปไมโกง” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในภาวะปจจุบันการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาท่ีทำลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก  เปนปญหาท่ี
สะทอนวิกฤติการณดานคุณธรรม  จริยธรรมของคนในสังคม  ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ตองมีคานิยมในการรักษาความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะ
ในกลุมเด็กและเยาวชน  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  6)  พ.ศ. 2552  มาตรา  66  องคการบริหารสวนตำบล  มีอำนาจหนาท่ีในการพัฒนาตำบล
ท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา  67  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตำบล
มีหนาท่ีตองทำในเขตองคการบริหารสวนตำบล (5)  สงเสริมการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม และ (6)  สงเสริมการ
พัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 มาตรา  16  ใหเทศบาล  เมืองพัฒนา  และองคการบริหารสวน
ตำบล  มีอำนาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง  ดังนี้ (9)  
จัดการศึกษา (10)  การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส  และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2553  มาตรา  6  ท่ี
ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคมและสติปญญา  ความรู  มี
คุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  และมาตรา  25  กำหนดใหรัฐ
ตองสงเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
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 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  พิจารณาเห็นความสำคัญของปญหาดังกลาว  จึงไดจัดทำโครงการ
สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตำบลปากทาง (กิจกรรมโตไปไมโกง)  ข้ึน  เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกัน
และคานิยมท่ีถูกตองซ่ึงจะเปนรากฐานท่ีสำคัญท่ีทำใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ  และเปน
การปองกันและแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นท่ีไดผลท่ีสุด  โดยการปลูกจิตสำนึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง  
มีความซ่ือสัตยสุจริต  การยึดม่ันในความสัตยจริง  รูจักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ  ไมคด
โกง  มีจิตสาธารณะ  มีจิตสำนึกเพ่ือสวนรวม 

 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความซ่ือสัตยสุจริต 
 2. เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน  ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ 
 3. เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ  และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน  เพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวม   
 

4. เปาหมาย 
 เด็กและเยาวชนตำบลปากทาง  จำนวน  50  คน 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 ๒. แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 3. ดำเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปผลการดำเนินโครงการ 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 4  ป (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564)   
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 20,000  บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความซ่ือสัตย  สุจริต 
 2. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม  ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
 3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ  และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน  เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม 
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1. ช่ือโครงการ  :  โครงการภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตำบลปากทาง (กิจกรรมสงเสริมการ 
                      เรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลาย ๆ  ดาน  ท่ีทำใหเกิดปญหา  เชน  
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ  สังคม  เทคโนโลยี  สงผลใหเก็ดและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค  เด็กและ
เยาวชนไมเห็นความสำคัญของการศึกษา  สนใจแตวัตถุนิยม  ไมรูจักการประมาณตน  ซ่ึงกอใหเกิดผลเสียตอ
อนาคตของชาติ  ดังนั้น  จึงควรทำใหเด็กและเยาวชนรูจักความพอเพียง  ปลูกฝงอบรม  บมเพาะใหเด็กและ
เยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดลอม  และวัฒนธรรม  โดยนำหลักปรัชญา 
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เศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอด  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล  ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  เห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ  รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน  รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  พิจารณาเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซ่ึงเปนอนาคตของชาติ  
จึงไดจัดทำโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตำบลปากทาง  (กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึน  เพ่ือปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน  เปนการสราง
ภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน  สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล  ทามกลางความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ท่ี
เกิดข้ึน   และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม  คานิยมของวัฒนธรรม  คานิยมความเปนไทย  ตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  6)  พ.ศ. 2552  มาตรา  66  
องคการบริหารสวนตำบล  มีอำนาจหนาท่ีในการพัฒนาตำบลท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม และ
มาตรา  67  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตำบลมีหนาท่ีตองทำในเขตองคการบริหารสวน
ตำบล (5)  สงเสริมการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม และ (6)  สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  
และผูพิการ  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 
2542 มาตรา  16  ใหเทศบาล  เมืองพัฒนา  และองคการบริหารสวนตำบล  มีอำนาจหนาท่ีในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง  ดังนี้ (9)  จัดการศึกษา (10)  การสังคม
สงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส  และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2553  มาตรา  6  ท่ีตองการพัฒนาคนไทยให
เปนคนท่ีสมบูรณท้ังทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคมและสติปญญา  ความรู  มีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ดำรงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได 
 2. เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน  สามารถใชชีวิตอยางสมดุล  ทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน 
 3. เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ  รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผแบงปน  และรูจัก
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   
 

4. เปาหมาย 
 เด็กและเยาวชนตำบลปากทาง  จำนวน  50  คน 
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5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 ๒. แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 3. ดำเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปผลการดำเนินโครงการ 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 4  ป (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564)   
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 30,000  บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนินชีวิตประจำวันได 
 2. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม  สามารถใชชีวิตอยางสมดุล  ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  
ท่ีเกิดข้ึน 
 3. เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ  รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผแบงปน  และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข   
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มิติท่ี  2  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 

1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน 
                      ทองถิ่น” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปน
ฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง 
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI)  ไมนอยกวารอยละ  50  ในป พ.ศ. 2564  ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะ
สูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน  เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน  ไมใชตำแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนด
ยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน  6  ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง  ท่ีมุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ิน  เปนกลไกหนึ่งในการ
สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน  รัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถ่ิน  และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะ  
รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี   
 ท้ังนี้  ตองยอมรับวาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคำครหา  ท่ีไดสรางความขมข่ืน
ใหแกคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน  ซ่ึงหากพิจารณาจำนวนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ  บั่นทอนความมีคุณธรรม  จริยธรรม  ซ่ือสัตย  สุจริต  ของ
คนทำงานราชการสวนทองถ่ิน  หากจะวากันไปแลว  เรื่องในทำนองเดียวกันก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทำงานใน
หนวยงานราชการอ่ืนเชนเดียวกัน  เพียงแตคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจำนวนมาก  และมากกวา
คนทำงานในหนวยงานราชการอ่ืน ๆ   
 ดังนั้น   จึงมีความจำเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม  ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส  มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตาม 
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หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชนแกประชาชน  และยกระดับมาตรฐาน
ในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการ
จัดทำแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 
 

4. เปาหมาย 
 1. ประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  อยางนอย  1  ฉบับ 
 2. มีประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณชน  อยางนอย  1  ครั้ง 
 3. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  4  ป 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2. ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 3. จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 4. ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 5. จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6. ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 7. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 8. รายงานผลการดำเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  อยางนอย  1  ฉบับ 
 2. มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณชน  อยางนอย  1  ครั้ง 
 3. มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  4  ป 
 4. การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส  สามารถปองกันการทุจริตของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
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 5. ลดขอรองเรียนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ

บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตำแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

1. ช่ือโครงการ :  มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบล เปนบุคลากรท่ีมี
ความสำคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตำบลใหมีศักยภาพ โดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมา
จากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ  จะตองมีมาตรฐานในการทำงานท่ีเปน
รูปธรรมชัดเจน  และมีมาตรการในการทำงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทำงานไดดานการพัฒนาระบบ
บริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรม
ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  6)  พ.ศ. 2552  มาตรา  66  ท่ีกำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตำบล  ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ีและคำนึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกำหนดใหการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีนั้น  ตองใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมในการทำงาน มีความโปรงใส  และตรวจสอบการทำงานได  จึง
ไดจัดใหมีมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 

2. เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตองโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
3. เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานริหารงานบุคคล 
4. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลให มี

ประสิทธิภาพ  ไดคนดี   คนเกงเขามา 
 

4. เปาหมาย 
 จัดทำมาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล  จำนวน  1  มาตรการ 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
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6. วิธีดำเนินการ 
 1. กำหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง  โยกยาย โอนเลื่อนตำแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตำบล  

2. นำหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากำหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
3. ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
4. ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
5. สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 

 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีมาตรการดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลจำนวน 1 มาตรการ 

2. เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
3. ลดขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล ไมนอย 90 % 
4. บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม

ต่ำกวาระดับ  3 
5. การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ

เจาหนาท่ีได 
 
 

1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการออกคำส่ังมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการ 
                      บริหารสวนตำบลและหัวหนาสวนราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอำนาจ
หนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน  ตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล  
ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี  6)  พ.ศ. 2552  มาตรา  66 หนาท่ีพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 มาตรา  16 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกำหนดใหองคการบริหารสวน
ตำบล  มีหนาท่ีตองทำอีกมากมายในการใบริการสาธารณะแกjประชาชน  ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ 
ขององคการบริหารสวนตำบล นั้น มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการ  
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝาย 
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ผูบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาท่ีในการสั่งการ  อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนา
หนวยงาน ระดับสำนัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความ
ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาท่ี  สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตำบล  ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวา  
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกำหนดใหการ
บริหารราชการ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจำเปนประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและได_รับการตอบสนองความตองการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5)  ท่ีกำหนดใหนายกองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติ เก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตำบล มาตรา 60 กำหนดใหนายกองคการบริหารสวนตำบล 
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวน
ตำบล และลูกจางองคการบริหารสวนตำบล  อํานาจหนาท่ีในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลใหเปนไปตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย ในกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวน
ตําบลไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลตามลําดับท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล
แตงตั้งไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมี รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ให
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนผูรักษาราชการแทน และอำนาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกำหนด 

ดังนั้น  เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจำเปนตองมีมาตรการ  การ
มอบหมายอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลนั้น 

 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 

2. เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
3. เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
4. เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตำแหนงหนาท่ีราชการ 
 

4. เปาหมาย 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จำนวน 4 ฉบับ 
ประกอบดวย  นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวนตำบล นายกองคการ
บริหารสวนตำบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตำบล  รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล  และหัวหนา
สวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตำบล  ปลัดองคการบริหาร
สวนตำบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 
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5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่ง
การ 

2. จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 

3. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
4. ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีได_รับมอบหมายในทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
3. ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 

 
 

 2.2.2  สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุการใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑ         ท่ี
เกี่ยวของอยางเครงครัด 
 
1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือใหการบันทึกบัญชี  การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรู 
ความเขาใจในการปฏิบัติ  ทำใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพ  ลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  และดำเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงถือเปนเรื่องสำคัญท่ีองคกรปกครอง 
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สวนทองถ่ินจะตองตามกฎหมาย  ระเบียบ  และมีความจำเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล
ปากทาง 

 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี  กองคลัง  มีความรู  ความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศ  และ
หนังสือท่ีเก่ียวของ 
 2. เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ท่ีอาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
 

4. เปาหมาย 
 บุคลากรฝายบัญชี  กองคลัง  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง   
 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย  แยกแผนงาน  แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณท่ีตั้งไว 
 
7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรฝายบัญชี  กองคลัง  มีความรู  ความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศ  และหนังสือ
สั่งการท่ีเก่ียวของ 
 2. ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ท่ีอาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 3. เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
 
1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมการพัฒนาแผนงานและกระบวนการจัดหา 
                       พัสดุ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ซ่ึงกำหนดใหมีการบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  และเกิดประโยชนสูงสุดแก 
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ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕  และแกไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจาง 
 2. เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
 3. เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 
 4. เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5. เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 6. เปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 
 

4. เปาหมาย 
 กองคลังและเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง 
 2. จำแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและคิดเปนรอยละของจำนวนโครงการและรอยละของจำนวนงบประมาณ 
 3. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
 4. สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5. รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจำป 
 6. รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจำป 
 7. เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
 2. ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 3. ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนงานการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาเปนประโยชนแกประชาชน 
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1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส  สามารถตรวจสอบได 
 2. เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3. เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน  เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 

4. เปาหมาย 
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานในการ
จัดซ้ือพัสดุ 
 ๒. ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ  โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ  เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564) 
 
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ๒. มีการปองกันการใชจายเงิน  เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 ๓. มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ  โปรงใสตรวจสอบได 
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1. ช่ือโครงการ  :  โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ-จัดจาง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  มีฐานะเปนนิติบุคคล  มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการ
สาธารณะดวยตนเอง  ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตาง ๆ  ตามภารกิจและ
การจัดทำบริการสาธารณะ  แตตองเปนไปตามอำนาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกำหนดไว  ดังนั้น  การท่ีองคการ
บริหารสวนตำบลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  จะตองบริหารงานดวย
ความซ่ือสัตย  สุจริต  มีความโปรงใส  และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือใหเปนไปตามวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคำนึงถึงการมีหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตำบลตองเปนไปในการจัดซ้ือจัดจาง  และการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ และราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.๒๕๔๖  ท่ี
กำหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง  ใหสวนราชการดำเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม  โดยพิจารณาถึงผลประโยชน
และผลเสียของสังคม  ภาระตอประชาชน  คุณภาพ  วัตถุประสงคท่ีจะใช  ราคา  และประโยชนระยะยาวท่ีจะ
ไดรับประกอบกัน 
 ดังนั้น  เพ่ือการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลเปนไปอยางโปรงใส  ตรวจสอบได  เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน  จึงมีความจำเปนตองจัดทำโครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซ้ือ-จัดจาง  เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ-จัดจาง  ขององคการ
บริหารสวนตำบลทุกโครงการและกิจกรรม 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ-จัดจาง  ตามโครงการและกิจกรรมตาง ๆ  
ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 2. เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓. เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
 

4. เปาหมาย 
 เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ-จัดจาง  ตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ  ขององคการบริหารสวนตำบล  ท่ี
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๓๕  แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๙)  พ.ศ.๒๕๕๓  จำนวน  ๓  ชองทาง  ไดแก  ทางเว็บไซต  บอรดประชาสัมพันธ  หนังสือ   
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 ๑. รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทำประกาศ  ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซ้ือจัดจาง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางจัดซ้ือ-จัดจาง 
  - ประกาศกำหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน  เวลา  สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  -ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ-จัดจาง 
  - ประกาศวัน  เวลา  สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
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๒. นำสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบล
ปากทาง  ไดแก  ทางเว็บไซต  บอรดประชาสัมพันธ  หนวยงานราชการ 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  ๔  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561-๒๕๖๔)   
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ-จัดจางไมนอยกวา  ๓  ชองทาง 
 2. ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ-จัดจางไมนอยกวารอยละ ๗๐  ของโครงการท่ี
จัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 

๓. สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง 
 
 

๒.๒.๓  สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน  เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 
 
1. ช่ือโครงการ  : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  บริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน  และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี  โดยดำเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ  จุดเดียว (One  Stop  Service) ณ  ท่ีทำ
การองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอสอบถามขอมูล  ยื่นคำขออนุมัติ  
อนุญาตในเรื่องท่ีเปนอำนาจหนาท่ีและภารกิจขององคการบริหารสวนตำบล  ติดตามความคืบหนา  และแจงผล
การดำเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ  โดยมีการปรับระบบการทำงานแตละกระบวนงานเพ่ือใหมีระบบ
บริการท่ีเชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง  ท้ังในดานเอกสาร  การสงตองาน  ระบบการ
รับเงิน  และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแตละกระบวนงาน จัดสถานท่ี  สิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ  เพ่ือ
ใหบริการท่ีดีกับประชาชน  เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชน  ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ยังบริหารจัดการสาธารณะตามเกณฑมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ไดมาตรฐานท้ัง  ๑๗  ประเด็น  (ดานถนน  ทางเดิน ทางเทา  
ดานไฟฟาสาธารณะ  ดานระบบระบายน้ำ  ดานน้ำเพ่ิอการบริโภค  ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ดานการ
สงเสริมกีฬา  ดานการสงเสริมผูสูงอายุ  ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส  ดานงานสาธารณสุข  ดานการสงเสริมการ 
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พัฒนาสตรี  ดานการสงเสริมอาชีพ ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ดานการสงเสริมศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  ดานการสงเสริมการทองเท่ียว  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ดานการศึกษา  และดานการจัดบริการสาธารณะ  ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขไฟปาและหมอก
ควัน) การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ำ  การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกำเนิด  การกำจัดน้ำ
เสีย  แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน
กระบวนการปฏิบัติภารกิจ  คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแกประชาชน  สรางความโปรงใสในการบริการ
สาธารณะ  ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ  และเพ่ือเปนมาตรการในการ
ปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ  ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน  ไมเลือก
ปฏิบัติ 
 2. เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น 
 

4. เปาหมาย 
 ทุกสำนัก/ทุกกอง  ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ  ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กัน  ไมเลือกปฏิบัติ 
 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ทุกสำนัก/ทุกกอง  ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน  ไมเลือก
ปฏิบัติ  ใหไดมาตรฐานท้ัง  ๑๗  ประเด็น  (ดานถนน  ทางเดิน ทางเทา  ดานไฟฟาสาธารณะ  ดานระบบระบาย
น้ำ  ดานน้ำเพ่ือการบริโภค  ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ดานการสงเสริมกีฬา  ดานการสงเสริมผูสูงอายุ  
ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส  ดานงานสาธารณสุข  ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี  ดานการสงเสริมอาชีพ ดาน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ดานการสงเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  ดานการ
สงเสริมการทองเท่ียว  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ดานการศึกษา  และดานการ
จัดบริการสาธารณะ  ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขไฟปาและหมอกควัน) การกำจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหลงน้ำ  การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกำเนิด  การกำจัดน้ำเสีย  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 
 ๒. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
 
7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  ๔  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)   
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/ทุกกอง  ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ  ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน  ไมเลือก
ปฏิบัติ 
 2. ไมมีการทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 
 
1. ช่ือโครงการ  :  โครงการจางสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  มีหนาท่ีจัดทำบริการสาธารณะใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
อำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล  ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕)  และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๒  และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนดใหเปนหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตำบลและในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  โดยคำนึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล  การทำงบประมาณการจัดซ้ือจัดจาง  
การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบังคับ  จากภารกิจหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน  นั้น  องคการบริหารสวนตำบล
ในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจท่ีใหบริการไปนั้น  ประชาชนไดรับประโยชน  หรือเกิดประโยชนสูงสุด
แกประชาชนมากนอยเพียงใด  การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด  ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม  การท่ี
จะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ  จึงตองมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  คำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน  การตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  และการเปดเผยขอมูลขาวสาร และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา   ๖  ท่ีกำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น  จะตองกอใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของ
รัฐ  ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวก  และไดรับการตอบสนองความตองการ  อีกท้ังเพ่ือเปนการสรางความ
โปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ  จึงจำเปนตองมีโครงการนี้ข้ึนมา         
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ  การใหบริการประชาชนใหเกิดความพึง
พอใจ 
 2. เพ่ือเปนการสรางจิตสำนึก  ความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ  ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ  
โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน 
 3. เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานการบริการใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
 4. เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 
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4. เปาหมาย 
 จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด  ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  จำนวน  
๑  ครั้งตอป 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตตำบลปากทาง 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ขออนุมัติดำเนินการตามโครงและดำเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหรือ
นอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 ๒. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลปากทางทราบ 
 ๓. สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตำบลปากทางทราบ 
 ๔. ดำเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทำการประเมิน 
 ๕. ปดประกาศผลการสำรวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 
 ๖. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานดานการบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน    
๔  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)   

 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ๒๐,๐๐๐  บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง  
จำนวน  ๑  ฉบับ 
 2. ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ำกวารอยละ  ๘๐ 
 3. การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใสและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
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๒.๓  มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
 ๒.๓.๑ มีการจัดทำแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน  

รายละเอียดท่ีเกี่ยวของแตละข้ันตอน  เปดเผย  ณ  ท่ีทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

 
1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา   ๕๒  
กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยอยางนอยตองมี
หลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน  ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด   
  

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 2. เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3. เพ่ือรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูมารับบริการ   
 4. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
 

4. เปาหมาย 
 1. เพ่ือลดข้ันตอนในการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ใหสั้นลง 
 2. ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลปากทาง 
 3. พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล 
 4. ผูบังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ  อนุญาต  การอนุมัติ  และการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชา  ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 ๑. แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๒. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบรกิารท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ  ปรับปรุงข้ันตอน
และระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ีผูบังคับบัญชาสามารถ
มอบอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการใด ๆ  ใหแก
ผูใตบังคับบัญชา 
 3. ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี
นายกองคการบรหิารสวนตำบลมอบอำนาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตำบล  หรอืปลัด 
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องคการบริหารสวนตำบลใหประชาชนทราบโดยท่ัวไป  พรอมท้ังจัดทำแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 
 4. มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และนำผลดังกลาวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคตาง ๆ  ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลปาก
ทางทราบ 

 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ๔  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)   
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการใหบริการ
ของเจาหนาท่ี 
 2. การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 4. ทำใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตำบลปากทางเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทำใหประชาชน
มีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากข้ึน 

4. ทำใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตำบลปากทางเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทำใหประชาชน
มีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากข้ึน 
 
 
1. ช่ือโครงการ  :  โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา ๓/แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)  พ.ศ.๒๕๔๕  ซ่ึงเปนกฎหมาย
ท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการตอง
เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุมคาในเชิง
ภารกิจแหงรัฐ  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจำเปน  การกระจาย
อำนาจการตัดสินใจ  การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการ
ดำเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบ รวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว  จึงไดมีการ
ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลกัเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.๒๕๔๖  โดยกำหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำหลักเกณฑการ 
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บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวพระราชกฤษฎีกานี้  โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการตอบสนองความตองการของประชาชน 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  เปนองคกรปกครองทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง  ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนตำบลปากทางตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  ดังนั้น  งานใหบริการแบบหนึ่ง
ของระบบการบริการสาธารณะ  ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทาน  จะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการ
ทำงานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด  เม่ือประชาชนมารับบริการแลวเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจ  รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ทำใหเกิดความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน  อำนวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ  ท่ัวถึง  และแกไขปญหา
ตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน  รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 3. เพ่ือปรับทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีการทำงานของบุคลากรใหคำนึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผู
มาติดตอ 
 ๔. เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน  มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดำเนินงาน 
 

4. เปาหมาย 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลปากทางและผูมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตำบล
ปากทาง 
 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 ๒. จัดใหมีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาให
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 3. จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 
 4. ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแกประชาชน 
  ๔.๑.๑ ปรับปรุงแผนผังกำหนดผูรับผิดชอบเปนปจจบุัน 
  ๔.๑.๒ ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  ๔.๑.๓ จัดทำเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ 
  ๔.๑.๔ จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  ๔.๑.๕ จัดทำ/เตรียมแบบฟอรมคำรองตาง ๆ  พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
  ๔.๑.๖ จัดทำคำสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ  โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนท้ังเวลาทำการ  ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
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  ๔.๑.๗ การมอบอำนาจการตัดสินใจ  การอนุญาต  การอนุมัติ  การรักษาราชการแทน 
 ๕. มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการ 

๖. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ  เพ่ือนำจุดบกพรองในการ
จัดทำโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ  ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 2. สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน  รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
 3. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน  มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดำเนิน
ได 
 
1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ  อนุญาต  ส่ังการ  เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติ 
                      ราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอำนาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานดานตาง ๆ  ภายในองคกรนั้น  ก็เพ่ือ
เปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว  รวดเร็ว  ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบก
หมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายผูใตบังคับบัญชา  จะพิจารณาถึงความสำคัญ  
คุณสมบัติ  ความรู  ความสามารถในการท่ีจะดำเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี  ดวยความรอบคอบและเหมาะสม  
เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังนั้น  การดำเนินงานของหนวยงานตองมรการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายอำนาจการตัดสินใจ  การอำนวย
ความสะดวก  และการตอบสนองความตองการของประชาชน  แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ภายใตกรอบอำนาจหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกำหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วและเกิดและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
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4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหาร  ปลัดองคการบริหารสวนตำบล  รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล  หรือหัวหนาสวน
ราชการ  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  แตงตั้ง  มอบหมาย  คณะผูบริหาร  ปลัด
องคการบริหารสวนตำบล  รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล  หรือสวนราชการ  เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
 ๒. ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
 3. สำเนาคำสั่งฯ  แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล  ปลัดองคการบริหารสวนตำบล  รองปลัด
องคการบริหารสวนตำบล  หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน  ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สวนราชการทุกสวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การบริหารราชการ  การดำเนินงาน  การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว  ตลอดจนการอำนวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางประสิทธิภาพ 
 
 
1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการการมอบอำนาจนายกองคการบริหารสวนตำบล 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
5)  ไดบัญญัติเก่ียวกับอำนาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตำบลไวหลายเรื่อง  หลายประการ  รวมท้ัง
กฎหมายอ่ืนหลายฉบับท่ีบัญญัติอำนาจหนาท่ีของนายกรัฐมนตรีเอาไว  การท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลจะ
ดำเนินการในเรื่องตาง ๆ  เพียงผูเดียว  ก็อาจจะทำใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตาง ๆ  เกิดข้ึน
ได  ดังนั้น  เพ่ือเปนการแกไขปญหาตาง ๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึน  องคการบริหารสวนตำบลปากทางจึงไดกำหนด
มาตรการใหมีการมอบอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบลใหรองนายกองคการบริหารสวนตำบล  ปลัด
องคการบริหารสวนตำบล  และรองปลัดองคการบริหารสวนตำบล  ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหาร
สวนตำบล 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือการใชดุลยพินิจตาง ๆ  ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ  ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาท่ี 
 

4. เปาหมาย 
 มีการมอบหมายอยางนอย  3  เรื่อง 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 ๑. รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบลเสนอหานายกองคการบริหารสวน
ตำบลปากทางพิจารณา 
 ๒. ออกคำสั่งมอบหมายเจาหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตำบลใหรองนายกองคการบริหารสวน
ตำบล  ปลัดองคการบริหารสวนตำบล  และรองปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 4  ป (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 -2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ  80  ของเปาหมายดำเนินการแลวเสร็จ 
 
 
1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการออกคำส่ังมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตำบล  ปลัดองคการ 
                      บริหารสวนตำบล  และหัวหนาสวนราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง
ท่ีมีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน  ตามอำนาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และหนาท่ีตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีกำหนด ใหองคการบริหารสวนตำบลมีหนาท่ีตองทำอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชน  ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ  ขององคการบริหารสวนตำบลนั้น  มักประสบปญหาดานการ
อำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีจำนวนมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร  ไมมีการการ
กระจายอำนาจ  หรือมอบอำนาจหนาท่ีในการสั่งการ  อนุมัติ  อนุญาตไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสำนัก  กอง   
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ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ  ทำใหการบริการเกิดความลาชา  ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจ
เปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริต  ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5)  ท่ีไดกำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล  ตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน  โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  มาตรา 6  และมาตรา  37  ท่ีกำหนดใหการบริหารราชการ
เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จำเปน  ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ  การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ  คุมคา   
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริหารประชาชนใหไดรับความสะดวก  รวดเร็ว  เปนธรรม  ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ี  ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตำแหนงหนาท่ีราชการ 
 
4. เปาหมาย 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานงานของนายกองคการบริหารสวนตำบล  ปลัดองคการบริหารสวนตำบล  และ
หัวหนาสวนราชการ  จำนวน  4  ฉบับ  ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหรองนายก
องคการบริหารสวนตำบล  นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตำบล  รองปลัด
องคการบริหารสวนตำบล  และหัวหนาสวนราชการ  ปลัดองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหรองปลัดองคการ
บริหารสวนตำบล  และปลัดองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ตามกฎหมาย  ระเบียบฯ  ขอบังคับและหนังสือ  
สั่งการ 
 ๒. จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 3. จัดทำประกาศ  ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 4. ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 4  ป (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 -2564) 
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8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณ 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน  จำนวนไมนอยกวา  4  ฉบับ 
 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
 3. ประชาชนไดรับความสะดวก  และลดการผูกขาดอำนาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 
 

๒.4  การเชิดชูแกหนวยงาน  บุคคลในการดำเนินกิจการ  ความประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ  
 ๒.4.๑ ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 

 
1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันสังคมไทยใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวน
รวมตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล  เด็ก  
เยาวชนและองคกรท่ีใหการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  ท่ีเปนประโยชนแก
ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  เพ่ือเปนขวัญกำลังใจใหบุคลหรือองคกรมีความมุงม่ัน  ตั้งใจ  รวมเปนแกนนำใน
การสงเสริม  สนับสนุน  และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  จึงไดจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  เพ่ือนำผูท่ี
ไดรับการคัดเลือกระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติเนื่องในวันสืบสานประเพณีสงกรานต  และวัน
ผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ  เพ่ือเปนขวัญกำลังใจใหประชาชนมีความมุงม่ัน  ชวยเหลือสังคม  และเปนแบบอยาง
ตอบุคคลอ่ืนในชุมชน 
  

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือยกยองบุคคล  เด็กและเยาวชน  ท่ีใหการสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดานศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน  สังคม  และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู 
 2. เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีสาธารณชนตอไป 
 3. เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจใหบุคคล  เด็กและเยาวชน  รวมสนับสนุนและสงเสริมการดำเนินงานดาน
ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งข้ึน   
 
 

4. เปาหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลปากทาง 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
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6. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 ๒. ประสานกำนัน  ผูใหญบาน  และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู
มีจิตสาธารณะ 
 3. จัดทำเอกสารผูทำคุณประโยชนดานตาง ๆ  เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา  ดังนี้ 
  - ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน) 
  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การจักสาน (ประชาชน) 
 4. ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 5. สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ๔  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 
8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการใหบริการ
ของเจาหนาท่ี 
 2. ผูทำคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  เพ่ือใหเปนแบบอยางกับประชาชน 
 
 
1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการรดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ไดกำหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากล  และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ  สาเหตุสวนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับ
บุคคล  หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร  หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตาง ๆ  ท่ีเอ้ือให
เกิดการทุจริต  ดังนั้น  วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกร  หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตาง ๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต  ดังนั้น  วิธีการ
บริหารจัดการภายในองคกรท่ีนำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่ง
ท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร  โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบรับผิดชอบ
และการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร  ของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการ
ดำเนินงาน  ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม  ชุมชน  และประเทศเกิด
ความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจิตในทุกรูปแบบ 
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 ดังนั้น  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  จึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย  สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี  เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองคท่ีจะนำไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานใหสูงข้ึน 
  

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  มีคุณธรรม  ตามแนวทางการบริการกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 2. เพ่ือใหสำนัก  กอง  นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3. เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส  มีคุณธรรม 
 

4. เปาหมาย 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติการ 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินหท่ีมี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 ๒. รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
 3. ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัต ิ

 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑  บัญญัติวาการ
ปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน  การมีสวนรวมของประชาชน  การเปดเผยขอมูล  การติดตาม  ตรวจสอบและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้  ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ  ประกอบกับ  พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา ๑๒  กำหนดไววา  เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์  ก.พ.ร.อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ  
โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษรหรือโดยวิธีการอ่ืนใด  เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ  รวมท้ังมาตรา  ๔๕  กำหนดใหสวนราชการ  จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  ความคุมคาในภารกิจ  ท้ังนี้ตามเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาท่ีกำหนด 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  จึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติการ  โดยมี
การลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  กับปลัดองคการบริหาร
สวนตำบลปากทาง  และหัวหนาสำนักปลัด/ผูอำนวยการกอง  และใหมีการลงนามจัดทำขอตกลงทุกป  เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
  

3. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
 2. เพ่ือใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง  มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน  วิธีการ  และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3. เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง  ตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ  ประจำปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
 3. เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง  ตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ  ประจำปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

๔. เพ่ือใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง  สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ไดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน  โดยจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ  ในระดับสำนัก/กอง  เพ่ือใหการดำเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด  และรับ
สิ่งจูงใจตามระดัลผลงาน  โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวน
ตำบลและปลัดองคการบริหารสวนตำบล  และปลัดองคการบริหารสวนตำบลกับหัวหนางานในสังกัด  พรอม
คณะทำงานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ  ดังนี้ 

๑) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
๒) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
๓) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 

๔) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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๕) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
๖) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.ชี้แจงสำนัก/กอง  และผูปฏิบัติงานทราบ  และทำความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด  และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕  ลงวันท่ี  ๑๑  กุมภาพันธ  ๒๕๔๘ 
  2. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม  เชน 

- ศึกษาขอมูล  และเอกสารหลักฐานตาง ๆ  เชน  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ  ๖  เดือน  ๙  เดือน  และ  ๑๒  เดือน  และเอกสารท่ีเก่ียวของกับ
การดำเนินการตามตัวชี้วัด  เปนตน  

-   ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกำกับดูแลตัวชี้วัด และ 
    ผูจัดเก็บขอมูลเพ่ือใหดำเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด และการมีสวนรวมของ  
    ผูบริหารของหนวยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกลาว 
3. รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตาม

เปาหมายหรือตัวชี้วัดท่ีกำหนด 
4. วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
5. ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผล

การปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการ
ปฏิบัตงิานบรรลผุลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

6. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 
6. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 ๒. รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
 3. ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัต ิ

 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและมีสวนรวมของภาคประชาชน 

๓.๑ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีขององคการปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 

๓.๑.๑ จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 
๑.ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนตำบลปากทางใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ีน” 
 
๒.หลักการและเหตุผล 
 มาตรการ ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตอง
จัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกำหนดไวใหประชาชนเขาตรวจได ณ ท่ีทำการของ
หนวยงานของรัฐโดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมี
เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตางๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด องคการบริหารสวนตำบล     ปากทาง 
จึงไดใหมีสถานท่ีสำหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขาวสารองคการ
บริหารสวนตำบลปากทาง ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตำบลปากทางโดยมีงานศูนยบริการ
ขอมูลฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชนสามารถเขา
ตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิ
ทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 
 
๓. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง 
 2. เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริการสวน
ตำบลปากทาง 
 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง (ภายในศูนยบริการวมองคการบริหารสวน
ตำบลปากทาง) 
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๖. วิธีดำเนินการ 
 1.  มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
 2. มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
 3. มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 
ขอมูลครบตามรายการท่ีกำหนด 
 4. มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕4๐ 
 5. มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕4๐ 
 6. มีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
 7. มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 
 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด   องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จำนวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
๑.ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง” 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงบัญญัติไววาภายใตบังคับ
มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวให
ประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกำหนด 
 และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 
 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทำระเบียบองคการบริหารสวนตำบลปากทาง วาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตำบลปากทาง เรื่อง คาธรรมเนียมการทำสำเนาและ
การรับรองสำเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลปากทางข้ึน 
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๒. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร 
จำหนายจายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 ๓. เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้ 
  ๓.๑ ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพไนราชกิจจานุเบกษา 
  ๓.๒ ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
  ๓.๔ ขอมูลขาวสารอ่ืน 
  ๓.๕ ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 
๔. เปาหมาย 
 ๑. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จำนวน ๑ แหง 
 ๒. ระเบียบองคการบริหารสวนตำบลปากทางวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕40 จำนวน ๑ ชุด 
 ๓. ประกาศองคการสวนตำบลปากทาง เรื่องคาธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาขอมูล
ขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลปากทาง จำนวน ๑ ชุด 
 ๔. แบบคำรองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จำนวน ๑ ชุด  
 
๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ภายในองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
๖. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
 1. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
 2. เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 
 3. จัดทำรางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕4๐  เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 
อนุมัติ 
 4. จัดทำรางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอ
ผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 5. จัดทำรางแบบคำรองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6. จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกำหนด 
 
๗. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ 
 เริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕6๐ เปนตนไป ณ สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
๘. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
๙. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องคบริการสวนตำบลปากทาง 
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคบริการสวนตำบลปากทาง ณ สำนักงานองคการบริหาร
สวนตำบลปากทาง 
 2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสำหรับอำนวยความสะดวกใหแกประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 
 
๑.ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540” 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิด  การ
บริหารจัดการท่ีดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปรงใสการทำงานท่ี
จำเปนตองมีในทุกหนวยงานโดยเฉพาะหนวยงานของรัฐ โดยประหนึ่งในแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดความโปรงใสใน
การทำงานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามท่ีรัฐธรรมมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ 
บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือ
ขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน” และ
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการดำเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจำเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทาง
การเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึน 
 การเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลปากทางใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็ว
จากการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งท่ีจำเปนอยางยิ่งซ่ึงสอดคลองกับแผนการดำเนินงานขององคการบริหาร
สวนตำบลปากทาง 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตำบลปากทางมีความโปรงใสในการทำงานมากยิ่งข้ึน จึงไดจัด
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นำความโปรงใสสูองคกร เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชน
ไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเม่ือ
เกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวางเทศบาลกับภาค
ประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน 
  
๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการ
ทำงานและมีความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐    
 
๔. เปาหมาย 
 ผูเขารวมอบรม    จำนวน 50 คน 
 (ตัวแทนสำนัก/กอง จำนวน ๑๐ คน, ตัวแทนชุมชน จำนวน 4๐ คน) 
 ผลการเรียนรูเฉลี่ย   รอยละ ๘๐ 
 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ  รอยละ ๘๐  
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๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
๖. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
 ข้ันตอนท่ี ๑ สำรวจความตองการอบรม 
 ข้ันตอนท่ี ๒ ออกแบบหลักสูตร 
 ข้ันตอนท่ี ๓ ดำเนินกิจกรรม 
 ข้ันตอนท่ี ๔ วัดผลความรู  
 ข้ันตอนท่ี ๕ ติดตามและประเมินผล 
 
๗. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
 
๘. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
๙. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จำนวนผูเขาอบรม 
 รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย 
 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
 

๓.๑.๒ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย
ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 
 
๑.ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสำคัญและหลากหลาย” 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กำหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อำนาจหนาท่ี 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลปากทางจึงไดจัดทำมาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสำคัญและ
หลากหลาย”  ข้ึน เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตาม
ภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง ไดงายและสะดวกมากข้ึน 
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๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสำคัญและเขาถึงงาย 
 ๓.๒ เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 
 ๓.๓ เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกยิ่งข้ึน    
๔. เปาหมาย 
  มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกกวา ๑๐ ประเภทข้ึนไป 
 
 ๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
๖. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก 
 - แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 - งบประมาณรายจายประจำป 
 - แผนการดำเนินการ 
 - แผนอัตรากำลัง 
 - แผนการจัดหาพัสดุ 
 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
 - สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
 - ขอมูลรายรับและรายจาย 
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 - รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
 - รายงานผลการปฏิบัตงิานประจำป 
 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานปฏิบัติราชการ 
 - ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 
 
๗. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ 
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
 
๘. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
๙. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จำนวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 
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๑.ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตำบล  และการรับเรื่องเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได ตองมี
ความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสารในการดำเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 
 
๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมี
ความเขมแขงเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ
ชอบในภาครัฐ  
 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตตำบลปากทาง 
   
๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
๖. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจำป และการจัดซ้ือจัดจาง จัดหา
พัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชำระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการ
คลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง และปดประกาศจอมูลดังกลาวท่ีบอรดประชาสัมพันธ
ขององคบริหารสวนตำบลปากทาง 
๗. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564 ) 
 
๘. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงาน
ของเทศบาลทำใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
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3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการมีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน 
 
๑.ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบล
ปากทาง” 

 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตร 9 กำหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อำนาจหนาท่ี 
แผนงาน โครงงานและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลปากทางจึงไดตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพรขอมูลท่ี
สำคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social 
Media) หมายเลขโทศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ 
ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของ
องคการบริหารสวนตำบลปากทางไดงายและสะดวกมากข้ึน 
 
๓. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย  
 
๔. เปาหมาย 
  ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จำนวนไมนอยกวา 7 ชองทาง 
 
๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
๖. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
 1. จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

2. บอรดหนาสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
3. บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบลปากทางรานคาชุมชน/หมูบาน 
4. ประกาศเสียงตามสาย/วทิยชุุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยงานประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
5. จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจำป 
6. ประชาสัมพันธขอมูลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว 
7. หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน 
8. ประกาศผานเว็บไซต-เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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๗. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
๘. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
๙. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จำนวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 
 
๑.ช่ือโครงการ : โครงการส่ือประชาสัมพันธ 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนำเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการ
ดำเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดนเฉพาะการสรุปเพ่ือใหความรู
ความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจำกัดนั้นเปนเรื่องท่ีตองปูพ้ืนฐาน สรางความ
นาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตำบล ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็น
ความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการ
ใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจขององคการบริหารสวนตำบล จึงจำเปนตองพิจารณาในการเลือก
สื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละข้ันตอนท่ีตางกันเปนสิ่ง
สำคัญท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซ่ึงจะมีผลตอการ 
พัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาท่ี อยางโปรงใส และยุติธรรม 
 
๓. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือประชาสัมพันธการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลใหประชาชนไดรับทราบโดยผานทาง
สื่อประเภทตางๆ ไดแก สื่อสิ่งพิมพ/สื่อวิทยุ/โทรทัศน/สื่อ Social network ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 2. เพ่ือสรางจิตสำนึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตำบลอยางถูกตองและโปรงใส 
 3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
 4. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 
 5. เพ่ือนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย 
 6. เพ่ือความสัมพันธท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางองคการบริหารสวนตำบล สื่อมวลชนและ
ประชาชน  
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๔. เปาหมาย 
  เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจขององคการปกครองสวนตำบลปากทางใหแกประชาชน
โดยท่ัวไปอยางกวางขวาง 
 4.1 จัดทำวารสารรายงานประจำป เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล 
 4.2 จัดทำวารสารแถลงผลงานคณะผูบริหาร 
 4.3 จัดทำแผนพับประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตำบล และคูมือการใหบริการประชาชน 
 4.4 จัดทำ Presentation นำเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตำบล 
 4.5 จัดทำคูมือสำหรับประชาชน 
 4.6 รถโฆษณาเคลื่อนท่ี 
 4.7 ปายประชาสัมพันธ 
 4.8 จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 4.9 เสียงตามสาย 
 4.10 อ่ืนๆ 
 
๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ในเขตองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
๖. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
 1.  เสนออนุมัติโครงการ 
 2.  ดำเนินการประชุม 
 3.  มอบหมายงาน/จัดทำการรวมนำเสนอรางรูปแบบ 
 4.  ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจขององคการบริหารสวนตำบล 
 
๗. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
๘. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
๙. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบล 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง ซ่ึงออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลปากทางเปนตัวชี้วัด ดังนี้ 
 -ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจขององคการบริหารและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารใน
การประชาสัมพันธไมนอยกวารอยละ 60 
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๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน /รองทุกขของประชาชน 
๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถิ่น 
  
๑. ช่ือโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 
๒. หลักการและเหตุผล /ท่ีมาของโครงการ 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทำงานรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทำ 
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครอง
ทองถ่ิน นำแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซ่ึงเปนกลไกสำคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน
ของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลปากทาง ไดดำเนินการจัดการโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน  
เพ่ือนำมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตำบล ประจำป พ.ศ. 2561 – 2564  รวมถึงการ
นำเขาบรรจุไวในรางขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลในปถัดไปกองสวัสดิการสังคม องคการ
บริหารสวนตำบลปากทาง  จึงไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจำป พ.ศ.๒๕๖1 ข้ึน 

 
๓.วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนำไปใชประโยชนในการจัดทำแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาทองถ่ิน 

2. เพ่ือระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนำชุมชน 
3. เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นำมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาล 
4. เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
5. เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทำ รวมแกไขปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
6. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร

บริหารสวนทองถ่ิน 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จำนวน  9  ชุมชน ในเขตองคการบริหาร
สวนตำบลปากทาง สำหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือนำมาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาสี่ปของเทศบาล 
 
๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
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๖. วิธีดำเนินการ 
 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 2. ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน 
 3. ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 4. จัดประชุมชี้แจงทำความเขาใจ 
 5. ดำเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน ,ตรวจสอบขอมูล , ทำการบันทึกและประมวลผลขอมูล 

6. จัดประชุมผูนำชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกำหนด 
7.จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน 
8. จัดทำแผนชุมชนเพ่ือสงใหกองวิชาการฯและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
9. ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จำนวน  9  ชุมชน  
 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000  บาท 
 
๙. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ 
 ๑. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสำหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
 ๒. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 ๓. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนำมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปเทศบาล 
 ๔.ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน 
 ๕. ประขาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 ๖. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
ทอถ่ิน 
 
1. ช่ือโครงการ : การดำเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคการบริหารสวนตำบลปากทางหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเปนสำคัญ 

ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
เพ่ือไวสำหรับรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 
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3.  วัตถุประสงค 
1. เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเพ่ือนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ

นำมาเปนขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
2. เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สำนักงานองคการบริหารสวนตำบล 
3. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
๔. เปาหมาย 
  ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรำคราญหรือผู
มีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลว
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนตามมาได 
 
๕.วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข 
 2. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 3. นำเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจำเปนและ
เรงดวน 
 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร –วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยชองทางรองทุกข/
รองเรียน ดังนี้ 
 1. ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 ๖.๒ ทางโทรศัพทหมายเลข 056-608999 ทางโทรสาร056-608999 ตอ 107 
 ๖.๓ ทางเว็บไซต  www.paktang.go.th 
 ๖.๔ ทางไปรษณีย 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. สถิติจำนวนเรื่องรองทุกข / รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวม
ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 2. สามารถดำเนินการแกไข ปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน /รองทุกข 
 3. แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
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๑.ช่ือโครงการ : โครงการองคการบริหารสวนตำบลปากทางเคล่ือนท่ี 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเปนสำคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินงานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก จึงได
จัดทำโครงการองคการบริหารสวนตำบลเคลื่อนท่ี เพ่ือสำรวจความตองการของประชาชนตามครัวเรือนวาตองการ
ใหองคการบริหารสวนตำบลดำเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงานดานตางๆ ซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ี 
อาจดำเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรีแกประชาชน หรือหากจำเปนตองคิด
วาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือใหประชาชนเดือดรอนนอยท่ีสุดรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทำ
แผนพัฒนาชุมชน 
 
๓. วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สำนักงานองคการบริหาร
สวนตำบล ซ่ึงอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน 
 2.  เพ่ือรับทราบปญหาความเดือนรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นำมาเปนขอมูลในการทำแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.  เพ่ือสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
 
๔. เปาหมาย 
 นำบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตำบล ออกไปใหบริการแกประชาชนหมุนเวียน
ชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาลท้ังหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน 
 
๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 กำหนดใหออกเมทศบาลเคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน ในเขตองคการ
บริหารสวนตำบลปากทาง โดยแบงเปนแตละเขตตามเขตเลือกตั้ง 
 
๖. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
 1. จัดทำโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนำไปใหบริการแก
ประชาชนในเขตเทศบาลท้ังหมด 
 4. กำหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี (รวมกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคม
ทำแผนพัฒนาชุมชน) 
 5. ประสานงานกับทุกสวนงาน 
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 6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
 7. นำกิจกรรมงานในหนาท่ีออกบริการประชาชน 
 8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
๗. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ 
 ปงบประมาณ  2561 
  
๘. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
๙. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีสถิติจำนวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตเทศบาล ซ่ึงไดเขารวมกิจการฯ ไดรับบริการท่ีสะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด พรอมท้ังไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริการสวนตำบลปากทางอยางท่ัวถึง 
 10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตเทศบาล มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมีเจาหนาท่ีของเทศบาล
รวมรับฟงท้ังในเรื่องการดำเนินงานเทศบาล และความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน 
 
 
3.2.3  มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 
1.  ช่ือโครงการ :  มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรำคาญ ดานการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลปากทางเปนสวนงานท่ีมีอำนาจหนาท่ีโดยตรง
ในการดูแลดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  
ซ่ึงมุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีเอ้ือตอการดำรงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น เม่ือมีกรณี
การแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะท่ีเก่ียวของกับสภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีเหตุเดือดรอนรำคาญ เชน กลิ่น
เหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาท่ีเรงดำเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรำคาญ
นั้นเพ่ือแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 
 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือรับแจงปญหาความเดือนรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรำคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
 3.2  เพ่ือเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีเสมอ 
 3.3  เพ่ือเปนการกำหนดข้ันตอนการดำเนินงานของเจาหนาท่ี 
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4.  เปาหมาย 
 รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรำคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน
ตำบลปากทาง 
 

5.  วิธีดำเนินการ 
 5.1  จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรำคาญ 
 5.2  เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรำคาญ 
 5.3  รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 5.4  ดำเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเรื่องรองเรียน/รองทุกข และนำเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่ง
การเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจำเปนและเรงดวน 
 5.5  แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง 
 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น.  โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ไดแก 1)ไปรษณีย  2)โทรศัพท  3)โทรสาร  4)เว็บไซต  5) เฟสบุค  
 

7.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด   องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
9.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1.  มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรำคาญเปนประจำทุกเดือน ทำใหเห็นวาประชาชน
ไดมีสวนรวมในกรสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงกรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การสอดสองดูแลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 2.  สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรำคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/
รองทุกข 
 3.  ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน  15 วัน 
 
 
1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรม  รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุกครั้ง
จะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอำนาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอ
กฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดำเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวให
แจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน  
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3.  วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
 2  เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนำขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.  เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดำเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชน
รวมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 
 
4.  เปาหมายการดำเนินการ 
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 
 

5.  พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

6.  วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทำการ 
 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ   พ.ศ.2561-2564 ) 
   
8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

9.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1  การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 10.2  ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 
 
3.3  การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคการปกครองสวนทองถิ่น 
3.3.1  ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
 
1.  ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวน  
                     ตำบลปากทาง 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
หมวด 1 องคกรจัดทำแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กำหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
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 ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลปากทางในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบขององคการ
บริหารสวนตำบล มีองคกรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง โดยกองวิชาการและแผนงาน จึง
แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลปากทางข้ึน 
 

3.  วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลปากทางและ
แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตำบลปากทางใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมองคการ
บริหารสวนตำบลปากทาง และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลปากทางกำหนดดวยความถูกตอง 
โปรงใส และสุจริต 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  
 

5.  พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

6.  วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมองคการบริหารสวนตำบล 
 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลปากทาง บางตำแหนงในปจจุบัน
จะครบวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตามท่ีระเบียบฯ กำหนด ในวันท่ี 15  กุมภาพันธ  2559 องคการบริหาร
สวนตำบลจึงตองดำเนินการคัดเลือกบุคคลในตำแหนงดังกลาวมาดำรงตำแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลปากทาง แทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการดำรงตำแหนง  ภายใน 15  
กุมภาพันธ  2561  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2558  หมวด 1 องคกรจัดทำแผนพัฒนา  ขอ 7(2) และขอ 9 ท่ีกำหนด 
 
8.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
10.ตัวชีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทางมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลเพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลและราง
แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตำบลเพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล  ความ
ตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบล ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และให
ความสำคัญในการตอตานการทุจริต 



-91- 
 

1.  ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตำบล ประจำป 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระจายอำนาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ีคอนขางใหม
และมีจำนวนหลายฉบับดวยกัน ทำใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและมี
สวนรวมของประชาชนตอการกระจายอำนาจ องคการบริหารสวนตำบลปากทาง จึงไดจัดทำโครงการ อบต.
เคลื่อนท่ี  ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตำบลประจำป  2561 ข้ึน เพ่ือใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจและตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 
 

3.  วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือ
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรับฟงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 อีกทาง
หนึ่งดวย. 
 
4.  เปาหมาย 
 ผูนำองคกรประชาชน เชน กำนัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกำนัน ผูนำชุมชนแพทยประจำ
ตำบล  อาสาสมัครสาธารณสุข  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล  กลุมอาชีพตาง ๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป  
 
5.  วิธีดำเนินการ 
 5.1  ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี 
 5.2  แตงตั้งคณะทำงาน 
 5.3  วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกำหนดตารางการฝกอบรม 
 5.4  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 5.5  ดำเนินโครงการตามวัน  เวลา  ท่ีกำหนด 
 

6.  ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ   2561 -  2564) 
 

7.  งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

8.   ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
9.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสำคัญของ
การกระจายอำนาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
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1.  ช่ือโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพ่ือมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถ่ินเปน
สำคัญจึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนข้ึนมาดวยตนเอง ดัง
ความหมายของแผนแมบทชุมชนท่ีวา “แผนชุมชนเปนการทำงานเพ่ือตองการใหชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง 
กำหนดทิศทางของตนเอง” การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเง่ือนไขจากภายนอกเขาไปทำใหชุมชนเปลี่ยนแนวคิด
วัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทำใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจัดชุมชนของตนเองสามารถคนหา
ทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการประสารกับ
หนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความรวมมือเปนพลังสำคัญในการแกไขปญหาท่ีตอบสนองความตองการของ
ชุมชน ในปจจุบนัและปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 
 

3.  วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจำกัดของชุมชนในการ
พัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกำหนด
กิจกรรมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองได 
 

4.  เปาหมาย 
 ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
5.  วิธีดำเนินการ 
 5.1  ประชุมผูบริหาร กำนันผูใหญบาน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
 5.2  ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตาม
สายในหมูบาน 
 5.3  ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกำหนดการ 
 5.4  สงแผนชุมชนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

6.  ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ  2561 – 2564) 
 

7.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ    
 

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
9.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยูไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรบัผลประโยชนรวมกันอยางท่ัวถึงและเทาเทียมความรวมมือกัน
ของคนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรตอกันได รวมท้ังปลูกฝงทัศนคติ คานิยมท่ีดีใหกับลูกหลาน
สามารถหาแนวรวมในการทำงานเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 
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3.3.2  ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
 

1.  ช่ือโครงการ :  มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลปากทางไดดำเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปในดาน
การจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) 
ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

3.  วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตำบล
ปากทางอยางแข็งขันสำหรับการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลปากทางไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
กำหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน 
กับมาตรการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลนั่นคือไดทำหนาท่ีอยางถูกตอง 
4.  เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง  9 หมูบาน 
 

5.  วิธีการดำเนินการ 
 5.1  สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตำบลปาก
ทางอยางแข็งขัน สำหรับการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลปากทางไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 
กำหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตำบลปากทางใน
หลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการ
การเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการ
ตรวจการจาง ฯลฯ 
 5.2  มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรูทำ
ความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
 

6.  ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ดำเนินการทุกปงบประมาณ 
 

7.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดและสวนการคลัง องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
9.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1  ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวน
ตำบลปากทาง 
 9.2  ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดำเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
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3.3.3  ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1.  ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนดใหองคการบริการสวนตำบลปากทางในฐานะองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตำบลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตำบล เพ่ือนำผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไขสงเสริม พัฒนา ขยายหรือ
ยุติการดำเนินภารกิจตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลตอไป 
 ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  องคการบริหารสวนตำบลปากทางจึงไดจัดทำโครงการการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง มีการขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตำบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 
 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2  เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตำบลปางทางและเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการ
บริหารสวนตำบลปากทาง 
 3.3  เพ่ือดำเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินองคการบริหารสวนตำบล 
 
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทำงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบล
ปากทาง 
 
5.  พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
6.  วิธีดำเนินการ 
 6.1  ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
 6.2  จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3  จัดทำประกาศประชาสัมพันธการดำเนินโครงการ 
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 6.4  จัดทำคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง (ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0892.4/ว 435  ลงวันท่ี 11  ก.พ.  
2558) จำนวน  7  คน ประกอบดวย 
 (1)  ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
 (2)  ผูแทนสมาชิกสภา อบต.    2  คน 
        (3)  ผูทรงคุณวุฒิ      2  คน 
 (4)  ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เปนกรรมการและเลขานุการ 
 (5)  หัวหนาสำนักปลัด     เปนผูชวยเลขานุการ 
 (6)  หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป    เปนผูชวยเลขานุการ 
ใหคณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้ 
  1)  ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลปากทางตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
  2)  ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลปากทางปละ 2 ครั้ง เปนอยาง
นอยแลวเสนอผลการประเมินใหองคการบริหารสวนตำบลปากทางทราบ เพ่ือนำผลท่ีไดจากการประเมินมาใชใน
การปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
  3)  จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตำบลปากทางสำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำป 
  4)  ดำเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลปากทางมอบหมาย 
6.5  ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
6.6  การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
6.7  การดำเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดำเนินงาน 
6.8  จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบล
ปากทางพรอมตัวชี้วัด 
 
6.9  การติดตามและประเมินผล 
6.10  การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุงดำเนินการ
แกไขตอไป 
 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
 
8.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลปากทางดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
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1.  ช่ือโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับหมวด 
5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 1.  การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 2.  การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3.  การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4.  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลปากทางใหเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบไดเสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตำบล/ชุมชน/หมูบาน และเพ่ือให
สอดคลองกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 
3.  วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตำบล ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 
เสริมสรางบทบาทของประชาชน 
 2.  เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตำบลปากทาง 
 

4.  เปาหมาย 
 ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตำบล 
 
5.  พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

6.  วิธีดำเนินการโครงการ 
 1.  จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
 2.  ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองคการบริหารสวนตำบลปากทางตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
 3.  รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กำหนด 
 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564 
 

8.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตำบลปากทางหรือโครงการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทำใหองคการบริหารสวนตำบลปากทางมี
ความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
 
มิติท่ี  4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด 
  4.1.1  มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในใหผูกำกับดูแล 
 
1. 1. ช่ือโครงการ  :  โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
   

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสำคัญท่ีจะชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตำบล
ปากทาง  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท้ังยังชวยปองกันและลดความเสี่ยงจากการดำเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน  ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสำคัญท่ีแทรกอยู
ในการปฏิบัติงานตามปกติ  ซ่ึงจะตองมีการกระทำอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ  และกฎหมายท่ีกำหนด  
โดยผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใชรวมเปนสวนหนึ่งของประบวนการบริหาร  เพ่ือใหสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงาน  อีกท้ังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน  ซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ี
ชัดเจน  ดังนั้น  การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน  ประกอบกับมีระเบียบ  ขอบังคับ  ตลอดจน
กฎหมายตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของจะทำใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลปากทางเปนไปอยางถูกตองและ
เปนไปตามวัตถุประสงค 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ  สตง.  วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. 2544 
 2. เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ  ทางดานการบัญชี  และดานอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวของ 
 3. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คำสั่ง  มติ
คณะรัฐมนตรี  และนโยบายท่ีกำหนด 
 4. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม 
 5. เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตาง ๆ  ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 
 

4. เปาหมาย 
 พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
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5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สวนราชการทุกสวน  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 2. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ  ดวยเทคนิค  และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป  ปริมาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม  โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ  รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยตรวจรับ 
 3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุและทรัพยสิน  รวมท้ังการ
บริหารงานดานดื่น ๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหเปนไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  
คำสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพย  และการใช
ทรัพยากรทุกประเภท  วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  และ/หรือระเบียบ  ขอบังคับ  คำสั่งท่ีทางราชการ
กำหนด  เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปงบประมาณ  2561 
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน 
 2. ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 3. การใชทรัพยากรของสำนัก/กอง  ท่ีมีอยูอยางคุมคา  ประหยัด 
 4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชำระนอยลง 
 
 
1. 1. ช่ือโครงการ  :  โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
   

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 
2544  กำหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกำหนดไว  รายงานตอผูกำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังนั้น  เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามระเบียบฯ กำหนด  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  
จึงไดมีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด  เปนประจำทุกป 
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3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตำบลปากทางทราบ
ตามแบบท่ีระเบียบฯ กำหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินตามกำหนด 
 

4. เปาหมาย 
 สาวนราชการทุกสวน  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สวนราชการทุกสวน  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง   
 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับองคกร 
 2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับหนวยงานยอย 
 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับหนวยงานยอย  ดำเนินการประเมิน
องคประกอบตามแบบ  ปย.1  และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ  ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร  ดำเนินการรวบรวม  เพ่ือจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  ขอ  6  ระดับองคกร  และนำเสนอผูบริการ  พรอมจัดสงรายงานใหผู
กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปงบประมาณ  2561 
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรู  ความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด  ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
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 4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  โดยดำเนินการใหมีการจัดทำแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเส่ียง  และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกำกับดูแล 
 
1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ  ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค  ใน
อดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ  ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใชไป
เปนเรื่องๆ  ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ  ระบบบัญชี  หนังสือสั่งการ  และหนังสือตอบขอหารือตาง ๆ  
โดยสวนใหญ  จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ี
ทางราชการกำหนดไว  ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน  
จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได  ระบบการควบคุมภายในท่ีดี  ควรเปน
ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้น ๆ  วามี
การดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการ
ควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกำหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลปากทางข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทำใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา  โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซอนหรือไมจำเปน  ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดาน
การเงินหรือดานอ่ืน ๆ  ท่ีอาจมีข้ึน 

2. เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได  สรางความม่ันใจแกผูบริหารใน
การ 

3. เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  เง่ือนไขสัญญา  ขอตกลง  ระเบียบขอบังคับตาง 
ๆ  ของหนวยงานอยางถูกตองครบถวน 

 

4. เปาหมาย 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน  อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับได  ซ่ึงจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
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6. วิธีดำเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  ขอ  6 

2. ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลปาก
ทาง  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทำงานฯ  เพ่ือสรุปขอมูล 
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคตาง ๆ  ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลและ

ผูบริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนัก/กอง  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

10. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 1. การดำเนินงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด  และคุมคา 
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง  ครบถวนและเชื่อถือได   สามารถนำไปใชในการตัดสินใจ 
4. การปฏิบัตใินหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับท่ีวางไว 
5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอยางดียิ่ง 
 

11. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามมาตรฐาน  ขอ  6  ท่ีเสร็จตามกำหนดเวลา 

2. กิจกรรมการควบคุมภายใน  รอยละ  80  ไดดำเนินการแกไข 
3. รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
4. มีการจัดความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
5. ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ  

80  ในระดับมาก) 
 
1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 
2544  กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช
มาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดำเนินกิจกรรม  
หรือโครงการตางๆ  ของหนวยรับตรวจ  และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน  ผูกำกับดูแลอยางนอยปละครั้ง  ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
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สรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดำเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
ภายในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการใชทรัพยากร  ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพยสิน  การปองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหายการรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหนวยรับ
ตรวจดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน  และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และมติ
คณะรัฐมนตรี 
 การดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน  เพอนำความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย  ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน  และให
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  จึงไดกำหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดำเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง  ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การ
สิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหนวยรับการตรวจ 
 2. เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ  และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   ผูกำกับ
ดูแลภายในเวลาท่ีกำหนด 
 3. เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 

4. เปาหมาย 
 ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง   
 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตำบลปากทาง (ระดับ
องคกร)  จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)  ใหทุกสวนราชการไปดำเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในสวนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป 
 2. หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  นำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ 
ปอ.3)  ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกำหนด  และรายงานผลการดำเนินการตอท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินการควบคุมภายในสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 
 3. หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)  พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ประชุมพิจาร
ราและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม  หรือ
จะตองดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 
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 5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน  ผูกำกับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ  
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  4  ป (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564)   
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
 2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกำกับดูแลภายใน
เวลาท่ีกำหนด  
 
 4.2  การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถดำเนินการได   
 
1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทำงานท่ีตองอาศัยตามระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการ  ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี  วิธีการทำงานตองอยูในกรอบ  และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว  ถูกตอง  ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ  สรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุด  ถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย  
ขอเท็จจริง  ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน  ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน  การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริต  คอรรัปชั่น  มีการทำงาน  มี
กระบวนงานท่ีโปรงใส  สามารถตรวจสอบได  รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง
มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 

 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 2. การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
 3. ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 4. ในการบริหารจัดการตองทำอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได  จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทำงาน
ขององคกรใหมีความโปรงใส  สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร  เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกตองได 
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4. เปาหมาย 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง   
 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ  การเบิกจาย  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2547  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม  โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ  ณ  ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ภายในเกาสิบวันนับ
แตวันสิ้นปงบประมาณ  และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนด  
เพ่ือนำเสนอผูบริหาร  และประกาศสำเนาดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือประชาชนรับทราบทุกสามเดือน 
 
7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  และดำเนินการอยางตอเนื่อง 
 
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการพัฒนาการบริหารดานการเงิน  การคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. มีการเบิกจายถูกตอง  รวดเร็ว  เกิดความประหยัด 
 3. มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 
 
 
1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5)  พ.ศ. 2545  พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ.2556-2561)  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  จึงไดดำเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน  โดยการกำหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน  เพ่ือใหประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางขององคการ
บริหารสวนตำบลทุกข้ันตอน  ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดง
ความคิดเห็น  ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง   
 



-105- 
 

สวนองคการบริหารสวนตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน  
เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูบริหารราชการท่ีเปดเผย  โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของประชาชน  และพัฒนา
ระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสำคัญ 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง  ขององคการ
บริหารสวนตำบลปากทาง 
 2. เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ใหเกิด
การพัฒนาไดอยางคุมคา 
 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจาง  ไดแก  กรรมการตรวจการจาง 
 2. จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง  ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถาน  พ.ศ. 2535  แกไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2553  มิไดกำหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทน
ชุมชนเขารวมเปนกรรมการ  แตองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ใหความสำคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวม
ตรวจสอบเพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปอยางซ่ือตรง  โปรงใส  โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดชอบหากเกิด
ความเสียหาย 
 3. จัดประชุมใหความรู  ความเขาใจแกคณะกรรมการ  เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง  เพ่ือใหเจาหนาท่ี
และตัวแทนชุมชน  มีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี  และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางอยาละเอียด  ถูกตอง 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตำบลปากทาง  มีความโปรงใส  โดยมีตัวแทนประชาชนรวม
ตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 
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 4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

 4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู  ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีให

เปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกำหนดไว 

 
1. ช่ือโครงการ  :  โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ  กฎหมายทองถิ่น  ผูบริหาร  และสมาชิกสภาทองถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง  เง่ือนไข  
และหลักเกณฑตาง ๆ  ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ิน  และผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึด
เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีการดำเนินการอยางเครงครัด  ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจำไมไดเกิดจากเรื่องการขาด
ความรอบคอบ  ความชำนาญ  ประสบการณหรือขาดความรู  กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง  เง่ือนไขและ
หลักเกณฑตาง ๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น  หากแตเกิดจากความรู  ความเขาใจ
หรือการตีความขอกฎหมาย  ระเบียบ  หรือกฎเกณฑ  เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิด ๆ  สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
และผูบริหารทองถ่ิน  และทำใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  สงผลใหการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา  เพราะไมตอบสนองความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง  จากปญหาดังกลาวขางตน  จึงจำเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินตองมีความรู  ความเขาใจ
ระเบียบกฎหมาย  คำสั่ง  และหลักเกณฑตาง ๆ  ท่ีสำคัญและเก่ียวของการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและ
ผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น  เพ่ือใหผูบริหาร  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  เพ่ิมพูนความรู  ความเขาใจ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. 2547  มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน  มีความรู  ความเขาใจมิใหดำเนินกิจการท่ีเปนการขัดแยงกันระหวา
ผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม  มาตรา 100  แหงกฎหมายประกอบกับรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  และมีความรู  ความเขาใจ  แนวทางการปฏิบัติ  สำหรับเจาหนาท่ีของรัฐ  เรื่อง  
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ  ตามมาตรา 103  แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  งานนิติการ  สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล  จึงไดจัดทำโครงการ
อบรมใหความรู  ดานระเบียบ  กฎหมายทองถ่ิน  ผูบริหาร  และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูบริหาร  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  เพ่ิมพูนความรู  ความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. 2547 
 2. เพ่ือใหผูบริหาร  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
 3. เพ่ือใหผูบริหาร  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  มีความรู  ความเขาใจมิใหดำเนิน
กิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม  มาตรา  100  แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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 4. เพ่ือใหผูบริหาร  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  มีความรู  ความเขาใจในแนวทาง
ปฏิบัติสำหรับเจาหนาท่ีของรัฐ  เรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ  ตามมาตรา  103   
แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

4. เปาหมาย 
 ผูบริหารสวนทองถ่ินและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  จำนวน  22  คน 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 ๑. จัดทำโครงการ/แผนงาน 
 ๒. ประชาสัมพันธโครงการ  วัน  เวลาและสถานท่ีใหแกผูบริหาร  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลเขารับการอบรม 
 3. อบรมใหความรูโดยวิทยากร  พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564) 
 
8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 10,000  บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ  สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ผูบริหาร  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ไดเพ่ิมพูนความรู  ความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. 2547 
 ๒. ผูบริหาร  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
 ๓. ผูบริหาร  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  มีความรู  ความเขาใจมิใหดำเนินกิจการ
ท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม  ตามมาตรา  100  แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. ผูบริหาร  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  มีความรู  ความเขาใจแนวทางการ
ปฏิบัติสำหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ  ตามมาตรา  103  
แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสำคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  
ดวยเหตุผลดังกลาว  การพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจ
และการจัดบริหารใหแกชุมชน  จึงเปนเรื่องท่ีสำคัญอยางยิ่ง  ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสำคัญ
ประการหนึ่งท่ีองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ไดดำเนินการ  เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรูและทักษะ
ดานการปกครองสวนทองถ่ิน  มีความรู  ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี  รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบขอกฎหมายตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย  เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนำความรูไปใชเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยูเสมอ  เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองคกร  พัฒนา
ทองถ่ิน  ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทำงานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการ
ทำงานบทบาทและอำนาจหนาท่ี 
 2. เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรู  ความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง  เปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย 
 ๓. เพ่ือสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 
 

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  จำนวน  18  คน   
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  และหนวยงานท่ีจัดอบรม 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ฝายบริหารงานบุคคล  ตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตำบลและ
หนวยงานภายนอก  เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแต
กรณี 

๒. เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว  ดำเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสงสมาชิก
สภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม  หรือเขารวมประชุม  หรือดำเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสำนัก/กองงานท่ี
รับผิดชอบ 

3.แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา  โดย
ผานนายกองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 4. ฝายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน  และ
รายงานเสนอนายกองคการบริหารสวนตำบลปากทางทราบ 
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7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  ๔  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561-๒๕๖๔)   
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 20,000  บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรู  ความเขาใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหนาท่ี 
 2. สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณทำงานใหม ๆ 

๓. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
4. สมาชิกสภาทองถ่ิน  ไดรับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 

 
 
4 .3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกำหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด  
 
1.  ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร 
   

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สำคัญท่ีใชสำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอำนาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดำเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง ซ่ึงงแมจะเปนอิสระ 
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานตางๆ ขององคการบริหารสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอย
และถูกตอง เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทำใหองคการบริหารสวนตำบลมีบรรยากาศการ
ทำงานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนำไปสูความโปรงใสใน
องคการบริหารสวนตำบลและลดการทุจริต 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทางจึงไดดำเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวยตรวจสอบ
โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลเพ่ือใหการปฏิบัติงาน
โปรงใสและสามารถตรวจสอบไดอีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนกลไกลสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
 3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน 
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4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปากทาง จำนวน  18  คน 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง   
 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสำหรับการประชุม 

6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัดจาง
โครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจำป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการปริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 4 ป (ปงบประมาณ  2561-2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

10. ผลลัพธ 
 1.  สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

2. การปฏิบัติงานตาง ๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 

1.ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมการมีสวนรวมการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล 
   

2. หลักการและเหตุผล 
 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวของกับหลายองคประกอบ 
และหลายฝายโดยเฉพาะออยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคการปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตองทำหนาท่ี
ของตนอยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตำบลและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอำนาจระหวางฝายสภากับฝายบริหารและท่ีสำคัญสงเสริมการ
มีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบล 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน เก่ียวกับการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงาน จำไดดำเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตาง ๆ 
เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความสมดุลใน
การบริหารงาน 
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3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
สวนรวมในการทำงาน 
 2. เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3. เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 
 
4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  จำนวน  18  คน 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลปากทาง   
 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ  
 2. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลท่ีไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาท่ีนำขอมูลแจงในท่ีประชุม
สภาองคการหริหารสวนตำบล เพ่ือทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอน
และตองการของประชาชน 
 
7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 4 ป (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

10. ผลลัพธ 
 การพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลปากทาง เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประขาชน 
เกิดทัศนคติท่ีดี 
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