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บทนํา

1. การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งช้ี
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่

การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การกระ
จายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือให้
บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ในทางปฏิบัติ
ทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังน้ี
1. การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5. สภาพหรือลกัษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน

สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังน้ี
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบยีบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกหน่ึงโอกาสท่ี
ทําให้เกิดการทุจริต

2) ส่ิงจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความรํ่ารวย ด้วยเหตุผลน้ีจึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากย่ิงข้ึน

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนข้ึน โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําการทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสท่ีมปีระสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

ส่วนท่ี ๑
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5) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีทํา
ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้เจ้าหน้าท่ีต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเคร่ืองวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต้ังมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม

7) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุผลนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิดเห็น
ว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทําการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
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หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความ

รุนแรงและสลับซับซ้อนมากย่ิงขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหา
ลําดับ ต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการ
อยู่เสมอ ซ่ึงได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI)ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปช่ันทั่ว
โลกท่ีจัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : IT)พบว่าผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว่างปี2555 – 2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168
ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผล
คะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถ
สะทอ้นใหเ้ห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปช่ันอยู่ในระดับสูง

แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption : UNCAC)พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุ
ที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคม
ที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีทําให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปช่ันเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ซ่ึงนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานท่ีไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึง
ส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3เริ่มจากปี พ.
ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต”มี
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เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564
ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญย่ิงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเร่ืองท่ีมีคําครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่
คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตของคนทํางาน
ราชการส่วนท้องถ่ินบางส่วนให้เหือดหายไป และหากว่ากันไปแล้ว เร่ืองในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับ
คนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจํานวนมากกว่า
คนทํางานในหน่วยราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเร่ือง
การใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจํานง
ทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม สํานักงาน ป.ป.ช.
จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)โดยดําเนินการ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐาน
ในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมพื้นท่ีทั่วประเทศ

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.
ศ.2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างย่ังยืนจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูเพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ
นําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างแท้จริง
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วิสัยทัศน์
“องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูโปร่งใส บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต้านการทุจริต”
คําอธิบายวิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –

๒๕๖๔) ซ่ึงจะมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นมิติใหม่ท่ีประชาชนในพื้นที่ไม่เพิกเฉย ต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็ง ในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรมีกลไกการตรวจสอบการ
ดําเนินการขององค์กรได้ทุกขั้นตอน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตปลุกจิตสํานึกให้มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงประโยชน์สุขของ
ประชาชน”

คําอธิบายพันธกิจ
การป้องกันการทุจริตในระยะ 4 ปีข้างหน้า จะเริ่มจากการสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตทุก

รูปแบบนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในดํารงชีวิต ต้ังแต่พ้ืนฐานของความคิดที่ต้องมีความซ่ือสัตย์สุจริตต่อ
ตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต ปลูกฝังและปลุกจิตสํานึกให้มีความตระหนักในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงประโยชน์สุขของ
ประชาชนในท้องถิ่น การทํางานมีการขับเคล่ือนนโยบายโปร่งใส หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน และมีกลไก
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

วัตถุประสงค์การจัดทําแผน
๑. เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล

วังตะกู
๒. เพ่ือสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

๓. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี

๔. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

๕. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูที่มี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง

เป้าหมาย
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู บุคลากรขององค์การบริหารส่วน

ตําบลวังตะกู รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม
การขัดกนัแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
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2. เป็นเคร่ืองมือการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
พนักงานส่วนตําบล

3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะกูมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม

5. องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

ประโยชน์ของการจัดทําแผน
1.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูรวมถึงประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะ
นํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม
จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและ
ชีวิตประจําวัน

2. องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต

4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต

5. องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพลดโอกาสใน
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๖. องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจัดทําแผนป้องกันการทุจริตและนําไปสู่การปฏิบัติแล้วจะ
ส่งผลถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 8
อบต.วังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)
ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

หมาย
เหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

1.ก า ร ส ร้ า ง
สั งคม ท่ี ไม่ทน
ต่อการทุจริต

1.1 การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้ า ร า ช ก า ร ฝ่ า ย
ก า ร เ มื อ ง ฝ่ า ย ส ภ า
ท้องถ่ิน และฝ่ายประจํา
ขององ ค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๑ .๑ .๑ สร้ า ง จิตสํ า นึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่ให้
บั ง เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ สุ ข แ ก่
ประชาชนในท้องถิ่น
-โ ค ร ง ก า ร พัฒนาคุณธ ร รม
จริยธรรม

-โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริต

-โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะกู

๑ .๑ .๒ สร้ า ง จิตสํ า นึกและ
ความตระหนักในการประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม
-ม า ต ร ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ป ร ะ ม ว ล
จริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะกู

-มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต

-

-

๒๐,๐๐๐

-

-

-

-

๒๐,๐๐๐

-

-

-

-

๒๐,๐๐๐

-

-

-

-

๒๐,๐๐๐

-

-

ส่วนที่ ๒



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 9
อบต.วังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

หมาย
เหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

๑ .๑ .๓ สร้ า ง จิตสํ า นึกและ
ความตระหนักที่จะไม่กระทํา
การ อันเป็นการขัด กันแห่ ง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ห รื อ ก า ร มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
-กิจกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100
และ 103 เป็นเครื่องมือในการ
สร้ า ง เ ส ริ มอ งค์ ค ว ามรู้ เ พ่ื อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
องค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากร
ทดสอบเพ่ือวัดความเข้าใจใน
แอพพลิเคชั่น เพื่อตระหนักใน
การดํารงตนตามอํานาจหน้าที่
และกรอบของกฎหมาย

-ม า ต ร ก า ร จั ด ทํ า คู่ มื อ ก า ร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
วังตะกู

-กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง
ผลประโยชน์ทับซ้อนใ ห้กับ
บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะกู

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 10
อบต.วังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

หมาย
เหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

1.2 สร้างจิตสํานึกและ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถ่ิน

- โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน
ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะกู

-โครงการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

๑๐,๐๐๐

1๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

1๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

1๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

1๐,๐๐๐

1.3 สร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน

1.3.1 สร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักในความซื่อสัตย์
สุจริต
-โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน
องค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะกู “เด็กไทยโตไปไม่โกง”

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

มิติท่ี ๑ รวม จํานวน ๑๑ โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 11
อบต.วังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

หมาย
เหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

2. การบริหาร
ร า ช ก า ร เ พื่ อ
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร

-กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะกู

- - - -

2.2 มาต รก า รส ร้ า ง
ความโปร่ ง ใสในการ
ปฏิบัติราชการ

-มาตรกา รก า รสร้ า ง คว าม
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

-มาตรการออกคําส่ังมอบหมาย
ของนายก อบต.วังตะกู ปลัด
อบต.วังตะกู และหัวหน้าส่วน
ราชการ

-กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

-กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่าย
เงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี

-กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

-โ ค ร ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

-มาตรการยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 12
อบต.วังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

หมาย
เหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อํานาจ
ห น้ าที่ ต า มห ลั ก ก า ร
บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี

- กิจกรรมการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน

-มาตรการการมอบอํานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

-มาตรการมอบอํ านาจของ
นายก อบต.วังตะกู

- มาตรกา รก า ร ออกคํ า ส่ั ง
มอบหมายของนายก อบต.วัง
ตะกู ปลัด อบต .วังตะกู และ
หัวหน้าส่วนราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดํ า เ นิ น กิ จ ก า ร ก า ร
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นท่ีประจักษ์

-โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น

- กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรติพนักงานสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะกู ผู้มี
คุ ณ ธ ร รม จ ริ ย ธ ร รม และ
ให้บริการประชาชนดีเด่น

๗๐,๐๐๐

-

๗๐,๐๐๐

-

๗๐,๐๐๐

-

๗๐,๐๐๐

-



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 13
อบต.วังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

หมาย
เหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

- มาตรการ “จัดทําข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ”

-มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน”

- ม า ต ร ก า ร “ดํ า เ นิ น ก า ร
เก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะกู ว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มิติท่ี ๒ รวม จํานวน ๑๗ โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 14
อบต.วังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

หมาย
เหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

3. การส่งเสริม
บ ท บ า ท แ ล ะ
การมีส่วนร่วม
ข อ ง ภ า ค
ประชาชน

3.1 จั ด ใ ห้ มี แ ล ะ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่ เ ป็นการ
อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ร าชการตาม อํานาจ
ห น้ า ที่ ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้
ทุกขั้นตอน

-ปรับปรุงศูนย์ ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
วังตะกู

-จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานการ
ใ ห้บริการข้อมูลข่ าวสาร ณ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะกู

- กิจกรรม “อบรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540”

- มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่ า ว ส า ร ที่ สํ า คั ญ แ ล ะ
หลากหลาย”

- กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง
พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะกู และ
การรับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง”

- มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ี
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
วังตะก”ู

-กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด ทํ า ส่ื อ
ประชาสัมพันธ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 15
อบต.วังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

หมาย
เหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

3.2 การรับ ฟังความ
คิด เห็ น ก า ร รั บและ
ต อ บ ส น อ ง เ ร่ื อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

-การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ของ อบต.วังตะกู

- โครงการอบต.เคลื่อนท่ีบริการ
ด้วยใจรับใช้ประชาชน

-กิ จ ก ร รม ร าย ง านผลกา ร
ต ร วจสอบข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ใ ห้ ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

-

๒๐,๐๐๐

-

-

๒๐,๐๐๐

-

-

๒๐,๐๐๐

-

-

๒๐,๐๐๐

-

3.3 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ประชาชนมี ส่วนร่วม
บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

-ม า ต ร ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จั ด ทํ าแผน พัฒนาอง ค์ ก า ร
บริหารส่วนตําบลวังตะกู

-กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์
และ วิ ธี ก า รบริ ห า ร กิ จก า ร
บ้ าน เมื อ งที่ ดี ข อ งอ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วนตําบลวังตะกู

-

-

-

-

-

-

-

-

มิติท่ี ๓ รวม จํานวน ๑๒ โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

หมาย
เหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

4.การเสริม
สร้างและปรับ
ป รุ ง ก ล ไ ก ใ น
การตรวจสอบ
ก า ร ป ฏิ บั ติ
ร า ช ก า ร ข อ ง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามท่ีคณะ
ก ร รมก า รต รวจ เ งิ น
แผ่นดินกําหนด

-กิจกรรมการจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายในและการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน

- - - -

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่ ว ม ต ร ว จ ส อ บก า ร
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางที่
สามารถดําเนินการได้

- กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินใหป้ระชาชนได้รับทราบ

- - - -

4.3 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถ่ิน

- โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระ เบี ยบ กฎหมาย ท้อ ง ถ่ิน
ผู้ บ ริห า ร และสม าชิ กสภา
ท้องถิ่น

- กิจกรรมการส่ ง เสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

-กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่ น ให้ มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร

-

๓๐,๐๐๐

-

-

๓๐,๐๐๐

-

-

๓๐,๐๐๐

-

-

๓๐,๐๐๐

-
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

หมาย
เหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

4.4 เ ส ริ มพ ลั งการ มี
ส่ วน ร่ วมขอ ง ชุมชน
(Community) แ ล ะ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต

- ม า ต ร ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง ก า ร
คอร์รัปช่ันโดยภาคประชาชน

- มีป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต

-

-

-

-

-

-

-

-

มิติท่ี ๔ รวม จํานวน ๗ โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการฯ
......................................

มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ินและฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๑.๑.๑ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น

ลําดับท่ี ๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ

โลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศน้ันๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เก่ียวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซ่ือสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ใน
องค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต
มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทําโครงการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู มีคุณธรรมจริยธรรม

เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ

3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึก
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสํานึกในการทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน

3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

ส่วนที่ ๓
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5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตําบลวังตะกู บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานท่ี ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน

และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทําบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น

6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณในการดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนํา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วม

ในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม

10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
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ลําดับท่ี ๒
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

2. หลักการและเหตุผล
บคุลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคัญย่ิงในการพัฒนาและขับเคล่ือนองค์กรไปสู่

ความสําเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสําเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มี
ประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทําหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดง
บทบาทน้ันๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ
ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ท่ีจําเป็นในการทํางาน ย่อมทําให้องค์กรน้ันๆ ด้อยพัฒนาหรือ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การทํางานสูงแล้ว
ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นใน
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานด้วยความทุ่มเท
เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือ
รักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนําพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้า
มากยิ่งข้ึน มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาลองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะกู จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตข้ึน เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานอบต.และพนักงานจ้าง
ตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทํางาน ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาแลต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

3. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ

การดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
2.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางาน ต่อเพ่ือน

ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น
2.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์

สุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานอบต.และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
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7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)
6.2 ช้ีแจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ
6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้

ถูกต้องและเกิดความเหมาะสม
6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ

8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมอืงนครปฐม จังหวัดนครปฐม

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงาน

และการดําเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง
10.3 ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซ่ือสัตย์สุจริต และเจตคติ

ต่อองค์กรต่อการทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาท่ีดี
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ลําดับท่ี ๓
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะกู

2. หลักการและเหตุผล
ปัญหาจริยธรรมมักถูกสังคมมองว่าเป็นเร่ืองนามธรรมที่เกิดจากจิตสํานึกของบุคคลน้อยนักที่จะ

เห็นว่าเป็นปัญหาหลักสําคัญของประเทศเหมือนปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองเพราะการแก้ปัญหาจริยธรรมไม่
สามารถสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่สังคมได้ ประกอบกับปัจจุบันปัญหาจริยธรรมและการทุจริตคอร์รัปช่ันมีความ
สลับซับซ้อนข้ึนไปเป็นลําดับ รวมถึงค่านิยมที่สร้างความแปลกแยกจนทําให้คนไทย ไม่สามารถแยกแยะความถูกผิด
ดีช่ัวได้ จึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฟ้ืนฟูคนในชาติให้มีจิตสํานึกที่ดีร่วมกันด้วยกลยุทธ์การสร้างคนคุณภาพ
และสังคมคุณธรรมให้สามารถต้านทานต่อกระแสวัตถุนิยมในสังคมยุคปัจจุบัน

ในการน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูได้เล็งเห็นความสําคัญที่จะส่งเสริมสนับสนุนสร้างค่านิยมของ
สังคมให้ยึดมั่นในความซ่ือสัตย์ สุจริต ถูกต้องชอบธรรม และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส่งเสริมและ
พัฒนาพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูให้ตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูท่ีดีต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยมุ่งประสงค์ให้ทุกคนเป็นข้าราชการ หรือพนักงานท่ีดี มีเกียรติ และศักด์ิศรีความเป็นพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างท่ีดีของสังคม ยึดม่ันในคุณธรรม ยืนหยัดในส่ิงที่ถูกต้องตระหนักในคุณ
ความดีและกฎแห่งกรรม ซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทําหรือไม่กระทําการใดได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปน้ี

๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง
๒) ความซ่ือสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๓) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
๔) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
๕) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน
ดังนั้น จึงเห็นควรจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างรวมทั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนๆ ภายในพ้ืนที่
ตําบลวังตะกู และประชาชนภายในตําบลวังตะกู

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้เกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชน
3.3 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน

4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
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5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีการดําเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูโดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส

7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณในการดําเนินการ
งบประมาณจํานวน 20,000 บาท

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวช้ีวัด

ประชาชนผู้มารับบริการท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวช้ีวัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ํากว่าร้อยละ 70

ผลลัพธ์
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูเกิด

จิตสํานึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม
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1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม

ลําดับท่ี ๔
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน

ตําบลวังตะกู พ.ศ.25๖๐ โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดนครปฐม เรื่อง
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง กําหนดให้พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างของ อบต. มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ
อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดม่ันในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็น
ธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส
และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดให้
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลง
วันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะกูได้จัดทํามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะกู” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ

ระดับบุคคลและเป็นเคร่ืองมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูเพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.3 เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
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3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อ
สังคมตามลําดับ

3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูเพื่อใช้เป็นค่านิยมสําหรับ

องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบ และกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู เปิดเผย
เป็นการท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (8)

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด อบต.

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 26
อบต.วังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ลําดับท่ี ๕
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”

2. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.25๖๐– 256๔)

มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศ
ไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ใน
ปี พ.ศ. 2564

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะกูจึงได้กําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.256๐ – 256๔) ไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา

ท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ตลอดจนพนักงานจ้าง
3.2 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร

ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ตลอดจนพนักงานจ้าง

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่มากกว่า ๓ เร่ืองข้ึนไป

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการ

ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การปลูกจิตสํานึก

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด อบต.

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่
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๑ .๑ .๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ลําดับท่ี ๖
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103

2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542

และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 และมาตรา 103 ซึ่งมาตรา ๑๐๐ กําหนดเร่ืองการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัว
และส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่านมา
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในช่วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศรวมท้ังได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวมและตามมาตรา ๑๐๓ กําหนดไว้ว่า ห้ามไม่ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกจากมีกฎหมายบัญญัติให้รับได้ เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

จากที่กล่าวไว้ข้างต้น จําเป็นท่ีหน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่
จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่นําสู่การคอร์รัปช่ัน เพ่ือจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าท่ีให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ
ที่นําไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่
เก่ียวข้องกับหลายมิติ ท้ังมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สําคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการ
บริหารที่ด้อยพัฒนา

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตระหนักในการดํารงตนตามอํานาจหน้าที่และกรอบของกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจึงจัดกิจกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103 เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมองค์ความรู้เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบ
เพ่ือวัดความเข้าใจในแอพพลิเคช่ัน ซ่ึงจะมีแบบทดสอบเกี่ยวกับมาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ แก่บุคลากรของ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก

จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในองค์กร

๓.๓ เพ่ือไม่ให้การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากบุคคลในโอกาสต่างๆ
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร พนักงานอบต. ทําแบบทดสอบที่อยู่ในแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ

๑๐๓ ได้ถูกต้องทุกข้อ

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
ให้ผู้บริหารท้องถ่ิน และพนักงาน อบต.วังตะกูทุกคน ดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ันกฎหมาย ป.ป.ช.

มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ ลงในโทรศัพท์ จากน้ันก็ลงทะเบียนในระบบเพ่ือเข้าทําแบบทดสอบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด อบต.

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้บริหาร พนักงาน อบต.วังตะกู ทําแบบทดสอบที่อยู่ในแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา

๑๐๐ และ ๑๐๓ ได้ถูกต้องทุกข้อ
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ลําดับท่ี ๗
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเร่ือง
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้ง
ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ภาครัฐทุกระดับ

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3
(พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการ
ประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซ่ึงสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเร่ืองเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย

เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติให้เป็นกลไกสําคัญท่ีจะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําคู่มือการ
พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูขึ้น เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมท้ัง เป็น
ข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็น
สังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูให้

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง

ปัญหาการทุจรติคอรร์ัปช่ัน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
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5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ตรวจสอบความถูกต้อง
4. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5. แจกจ่ายให้บุคลากร

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด อบต.

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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ลําดับท่ี ๘
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
วังตะกู

2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบ

ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเร่ืองเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง

“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมี
การใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าท่ีละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ
ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผู้มีอํานาจท่ีตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตน
มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งน้ีหมายรวมถึงความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย
กําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึง
ได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตําบล เพ่ือให้พนักงานทุก
คนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมีจิตสํานึก

ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถ่ินไทยใสสะอาด

4. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
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6. วิธีการดําเนินการ
จัดประชุมประจําเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด อบต.

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวช้ีวัด
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ

ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 34
อบต.วังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน
ลําดับท่ี ๙
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นท่ีตําบลวังตะกู

2. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate

Change)ที่ทําให้อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซ่ึงส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตก
ในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายป่าของมนุษย์ ดังน้ัน ประเทศต่างๆ ท่ัว
โลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีสําคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพ้ืนท่ี สีเขียวจึงเป็นหนทางหน่ึงในการแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน
อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพื้นท่ีนั้นๆ ลงได้อย่างน้อย
2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชน
และพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูเพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจึงได้จัดทําโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพื้นที่สี
เขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ตําบลวังตะกู” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้าง
เมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และเพ่ือถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคล
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน

3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวในตําบลวังตะกู

3.3 เพื่อให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพิ่ม
มูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและ
คลายร้อนแก่ประชาชน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จํานวน ๕๐๐ ต้น

5. พื้นที่ดําเนินการ
พ้ืนที่สาธารณะในเขตตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินงาน
6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน

และประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม
6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ ให้จัดเตรียม

สถานท่ีเพื่อปลูกต้นไม้
6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ
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6.4 ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน
และประชาชนในท้องถิ่น

6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะกู

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
จํานวน ๑๐,๐๐๐บาท

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.2 ทําให้เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้และส่ิงแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน
10.3 ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
10.4 ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความ

ร่มร่ืนในชุมชน



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 36
อบต.วังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ลําดับท่ี ๑๐
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตาม

แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อม
ทั้งได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการ
ดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบ้ืองแรก ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง“พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกัน
ก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้สําหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริจึงเป็น
โครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยู่ห่างไกล
ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นข้ันตอนตามลําดับ
ความจําเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ท่ีเหมาะสม นอกจากนั้น ยัง
มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถ
วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการ
แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู จึงจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพสร้างรายได้ โดย
มีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหน่ึงในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาประยุกต์เผยแพร่
ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

3. วัตถุประสงค์
3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคม และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ในตําบลวังตะกู
3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับผู้มีรายได้น้อย ใน

ตําบลวังตะกู
3.3 สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง
3.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ
3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในตําบลวังตะกู

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับผู้ร่วมโครงการ
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
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8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ จํานวน 1๐,๐๐๐ บาท

9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้
10.3 มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง
10.4 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 38
อบต.วังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
ลําดับท่ี ๑๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลวังตะกู (กิจกรรม “เด็กไทยโตไปไม่
โกง”)

2. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาท่ีทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ี

สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างย่ังยืนนั้นคนในสังคมต้อง
มีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและอบต. พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.
ศ. 2552 มาตรา 66 อบต. มีอํานาจหน้าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย อบต.มีหน้าที่ต้องทําในเขตอบต. (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้อบต. เมืองพัทยา และอบต.มีอํานาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัด
การศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 มาตรา 6 ที่
ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
การดําเนินงานและจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ น้ัน

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลวังตะกู (กิจกรรม “เด็กไทยโตไปไม่โกง”) ขึ้นเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
และค่านิยมท่ีถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สําคัญ ที่ทําให้เด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเป็น
การป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันที่ได้ผลท่ีสุด โดยการปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มี
ความซื่อสัตย์สุจริต การยึดม่ันในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิต
สาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคํานึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทํา
ใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์

สุจริต
3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ันและการ

โกงทุกรูปแบบ
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อ

รักษาประโยชน์ส่วนรวม
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4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตําบลวังตะกูจํานวน ๑0๐ คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถนําความรู้

ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน
5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ
5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดําเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ

6. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

7. งบประมาณดําเนินการ
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท

8. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก

รูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ลําดับท่ี ๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซ่ึงการที่
ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด
ยุทธศาสตรก์ารดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหน่ึง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความย่ังยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็น
ตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ท่ีได้สร้าง
ความขมข่ืนใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถ่ินส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เร่ืองในทํานองเดียวกันน้ีก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงท่ีคนทํางานใน
ท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางท่ีคนทํางานใน
ท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนและมูลค่าของ
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ความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความ
เสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูต้องแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริม
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป

3. วัตถุประสงค์
เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล

วังตะกดู้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต๔ ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง
4.2 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปขีององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ตําบลวังตะกู
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดอบต.วังตะกู
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10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ลําดับท่ี ๒
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)

2. หลักการและเหตุผล
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างของ อบต. เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญต่อองค์กร โดยการ

ขับเคล่ือนการพัฒนางานของ อบต.ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และ
ประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการ
พัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนําไปสู่การ
สร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป

เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาตําบลและอบต.พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖)
พ.ศ.๒๕๕๒มาตรา ๖๙/๑ ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของอบต.ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีน้ัน ต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของอบต. และประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดนครปฐม เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของ
พนักงานอบต. และพนักงานจ้าง

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของอบต.
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน

บุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของอบต.ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี

คนเก่งเข้ามาทํางาน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลของอบต. จํานวน 1 มาตรการ

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
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6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเล่ือน
ตําแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของอบต.

6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของอบต.จํานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของอบต.ไม่น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรของอบต.มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ตํ่ากว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลของอบต.มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได้
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ลําดับท่ี ๓
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะกู และหัวหน้าส่วนราชการ

2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

หนึ่งท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของอบต. ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ อบต.พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒หน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่
ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้ อบต. มีหน้าท่ีต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ อบต.นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหารไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ใน
การส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างย่ิงต่อการ
ให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ

เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาตําบลและ อบต.พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.
๒๕๕๒มาตรา ๖๙/๑ ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
อบต. พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒มาตรา ๕๙ ท่ีกําหนดให้นายกอบต. มีอํานาจหน้าที่ในการ
ส่ัง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของ อบต. มาตรา ๖๐ กําหนดให้นายกอบต. ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการของอบต. และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างของอบต. มาตรา ๖๐ นายก อบต.
อาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายก อบต.ท่ีได้รับแต่งต้ังในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของนาย
กอบต.ได้ มาตรา ๖๐/๑ กําหนดให้ปลัดอบต.เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบล และลูกจ้าง อบต. รองจากนายก
อบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ อบต. ให้เป็นไปตามนโยบาย และอํานาจหน้าท่ีอ่ืน ตามท่ีมี
กฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกอบต. มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบิหารงานบุคคลของอบต.

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกขูึ้น

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม

ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
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3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าท่ีราชการ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําส่ังมอบหมายงานของนายก อบต.วังตะกู ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4

ฉบับ ประกอบด้วย นายก อบต.มอบหมายให้รองนายกอบต. /นายก อบต.มอบหมายให้ ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วน
ราชการ /ปลัดอบต.มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ

หนังสือสั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ

และถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาํประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได้รับมอบหมายในทุก

เดือน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด อบต.

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคําส่ังมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
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ลําดับท่ี ๔
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ

บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งนายกอบต.ตําบลวังตะกูได้ให้ความสําคัญในเร่ืองการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนเป็นเรื่องลําดับต้นๆ ของเร่ืองการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของอบต. ได้กําหนดให้
นายก อบต.แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ด้วยเหตุผลน้ีเองจึงเป็นท่ีมาของ
กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน

3. วัตถุประสงค์
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตําบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล

โดยแต่งตั้ง ปลัดอบต.เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตําบล
ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ

6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลประกอบด้วย นายก
อบต.เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตําบลที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ

6.3 ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล เพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลพิจารณาทบทวนผลการพิ
จารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครปฐม
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต.
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
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ลําดับท่ี ๕
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรทางกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่าย ให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งถือเป็นเร่ืองสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจํา
เป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ

และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

5. พื้นที่ดําเนินการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

6. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรสังกัดกองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ

ตามระเบียบ ประกาศและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
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ลําดับท่ี ๖
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2558

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ

งานในการจัดหาพัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง

ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 51
อบต.วังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ลําดับท่ี ๗
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง

2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา

บริการสาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเร่ืองการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว้ ดังน้ัน การที่อบต.จะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและอบต.พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.
ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของอบต.ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา มาตรา ๖๙/๑ที่กําหนดให้อบต.มีอํานาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย
บญัญัติให้เป็นหนา้ที่ของอบต. ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซ้ือจัดจ้างให้
ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูเป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือ – จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูทุกโครงการและกิจกรรม

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือ – จัดจ้างตามโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ของ อบต.วังตะกู
3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของอบต.ท่ีดําเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน จํานวน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู และชุมชนต่างๆ ภายในเขตอบต.วังตะกู

6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจ้าง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน
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- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของอบต. ได้แก่ ทาง

เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือส่งหน่วยงานราชการ เป็นต้น

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่

จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจา้งได้
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ลําดับท่ี ๘
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”

2. หลักการและเหตุผล
ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/
ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาประยุกต์ใช้
โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถ่ินกําหนด
เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือ
ว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจึงมี
การนําเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ให้บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใส
ยิ่งขึ้น

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี

ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจตอ่คุณภาพการให้บริการ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น

มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ เป็นต้น
6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ

ดําเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
6.๓ จัดให้มีสถานท่ีสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชัน ห้องน้ํา

สําหรับผู้พิการ
6.๔ จัดใหมี้ป้ายอย่างน้อย ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าท่ีให้เปน็ไปตามหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
ลําดับท่ี ๙
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี
การรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น

เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ตํ่ากว่าปีท่ีผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรอืลดขั้นตอนการทํางานหรือการ
บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและอํานาจหน้าที่ของอบต.ตามกฎหมายเป็นสําคัญ

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูให้สั้นลงมีความรวดเร็วมาก

ยิ่งขึ้น
4.2 ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลวังตะกู
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องน้ันโดยตรง
5. พื้นที่ดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
6. วิธีดําเนินการ

6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ

ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเร่ืองใดท่ี
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ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกอบต.มอบอํานาจให้รองนายกอบต. หรือปลัดอบต.ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร้อมท้ังจัดทํา
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกอบต.และผู้บริหารทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากย่ิงขึ้น
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ลําดับท่ี ๑๐
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้น

ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องน้ันเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้
การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ี
การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ท้ังนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
3. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย

คณะผู้บริหารอบต. ปลัดอบต.หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
6. วิธีดําเนินการ

6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร
ปลัดอบต. หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ

6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
6.3 สําเนาคําส่ังฯ แจ้งคณะผู้บริหารอบต.ปลัดอบต. หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับ

มอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกทูุกส่วน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อํานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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อบต.วังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ลําดับท่ี ๑๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

2. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี
6 พ.ศ.2552 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ไว้หลายเรื่องหลายประการ
รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เอาไว้ การที่นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบใน
ข้ันตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจึงได้
กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี
3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันของเจ้าหน้าท่ี

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน ๑ เรื่อง

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เสนอนายกองค์การ

บริหารส่วนตําบลพิจารณา
6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏบิัติราชการแทน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดอบต.

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ
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อบต.วังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ลําดับท่ี ๑๒
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ

2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ

หนึ่งท่ีมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของอบต. ทั้งที่เป็น
หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.
ศ.2552 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ.2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให้อบต. มีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของอบต.น้ัน มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกใน
การติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย
อํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรค
อย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของ
การกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของอบต. ต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 มาตรา 59 (2) ที่กําหนดให้นายก อบต. มีอํานาจหน้าที่ในการส่ัง อนุญาต และอนุมัติ
เกี่ยวกับราชการของอบต. มาตรา 60 กําหนดให้นายก อบต. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
อบต. และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานอบต. และลูกจ้างของอบต. อํานาจหน้าท่ีในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ
ของรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ เป็นไปตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย ในกรณีที่นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การ บริหารส่วนตําบลตามลําดับที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลแต่งต้ังไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มี รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นผู้รักษาราชการแทน มาตรา 60/1 ให้มีปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลรองจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และรับผิดชอบ ควบคุมดูแลราชการประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามนโยบาย
และมีอํานาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของอบต.

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหน้าท่ีของอบต.ขึ้น
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อบต.วังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม

ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าท่ีราชการ

4. เป้าหมาย
จัดทําคําส่ังมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน ๓ ฉบับ

ประกอบด้วย นายก อบต. มอบหมายให้รองนายก อบต. /นายก อบต.มอบหมายให้ปลัดอบต.และหัวหน้าส่วน
ราชการ /ปลัดอบต.มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ

หนังสือ สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ

และถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําส่ังท่ีได้รับมอบหมาย

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดอบต.

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคําส่ังมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บคุคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์

ลําดับท่ี ๑๓
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น

2. หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 9 เป็นวันพ่อแห่งชาติและในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งองค์การบรหิารส่วนตําบลวังตะกูได้กําหนดเป็นนโยบายในการ
จัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจําทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่าง
นานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยท่ีเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบ
มิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6) ที่กําหนดให้อบต.มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน
ผู้ สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับอบต .วังตะกู มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีมี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น

ดังนั้น อบต.จึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพื้นท่ีอบต.วังตะกู
เพ่ือมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับท่ีดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึง
หน้าที่อันสําคัญย่ิงของพ่อและแม่ ที่สําคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต้ังมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม

จริยธรรม
3.2 เพ่ือให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป

4. เป้าหมาย
จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จํานวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 8 คน

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ

การคัดเลือกให้เป็นพ่อ แม่ ดีเด่น ประจําปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตอบต. วังตะกู จํานวน 8 หมู่บ้าน

เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านดําเนินการคัดเลือก กล่ันกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในช้ันต้นมายังองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะกู เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองได้พิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง

6.3 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน้าที่กล่ันกรองคุณสมบัติผู้ท่ีถูกเสนอช่ือจาก
หมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
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6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายช่ือ
ให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ

6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล่หรือใบประกาศเกียรติคุณ ในวันสําคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ
จํานวน 2 ครั้ง/ปี

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
จํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนกลุ่มเป้าหมาย
10.2 ผลลัพธ์
- พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่นอ้ยกว่าระดับดี
- มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
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ลําดับท่ี ๑๔
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม และให้บริการประชาชนดีเด่น

2. หลักการและเหตุผล
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญและ

เป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นท้ังยังมี
หน้าที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกข์บํารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถ่ินดังน้ันการท่ีประชาชนในแต่ละท้องถ่ินจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมี
ความสุขหรือไม่จึงข้ึนอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทุกคนหากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้มีคุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรมเป็นผู้มีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทําทุกสิ่งเพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติโดยน้อมนําพระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจและอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ใส่เกล้าฯเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มกําลังความสามารถแล้วย่อม
ส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทาน
คุณธรรม ๔ ประการแก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี ดังน้ี

ประการท่ี ๑ คือการรักษาความสัจความจริงใจต่อตัวเองรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองท่ีจะประพฤติปฏิบัติแต่ส่ิงที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม

ประการที่ ๒ คือการรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น
ประการท่ี ๓ คือการอดทนอดกล้ันและอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุ

ประการใด
ประการท่ี ๔ คือการรู้จักละวางความชั่วความทุจริตและรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
คุณธรรม ๔ ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบํารุงให้เจริญงอกงามข้ึนโดยท่ัวกันแล้วจะ

ช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดัง
ประสงค์

คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเคร่ืองมืออันสําคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้อง เหมาะสมนํามาซ่ึง
ประสิทธิภาพประสิทธิผลความพอใจความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิด
ความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคน และตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เร่ืองมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แจ้งแนวทางดําเนินการเพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ

๑. ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานทุกคน ให้รับรู้และเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมท่ีพึง
ละเว้น
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๒. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นท่ีประจักษ์ชัดอาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้เช่นการยกย่องชมเชยการมอบ
โล่ การประกาศเกียรติคุณการประกาศช่ือทางส่ือมวลชนเป็นต้นนอกจากนี้มาตรการท่ีควรดําเนินการควบคู่ไปกับ
การยกย่องให้รางวัลคือการไม่สนับสนุนผู้ท่ีไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ผู้กระทําดี

๓ .การเป็นแบบอย่าง (model) คือการนําตัวอย่างท่ีดีมาชี้ ให้ เห็นโดยจุดเน้นสําคัญคือตัว
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้นําในการทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
และชักนําผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

๔. การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่ายเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานซึ่งจะนําไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ

๕. การจัดกิจกรรมรณรงค์คือการจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างท่ีดีในรูปแบบต่างๆเช่นประกวด
เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานดีเด่นโดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรเป็นแนว
พิจารณาเป็นต้นทั้งนี้อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้นเช่นมีส่วนร่วมใน
การคัดเลือกหรือตัดสินจะทําให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหน่ึง

๖. การประชาสัมพันธ์คือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภทต่างๆ
อย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรผู้รับบริการประชาชนและสังคมได้รับทราบมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมขององค์กรเช่นจัดทําโปสเตอร์ติดประกาศทําจดหมายข่าวแผ่นพับวดีิทัศน์เป็นต้น

๗. การศึกษาดูงานคือการศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นท่ีสามารถนํามาเป็นแบบอย่างที่ดีได้หรือ
การให้หน่วยงานอ่ืนมาดูงานของหน่วยงานจะเป็นส่ิงกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน
ด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง

๘. นําหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนาต่างๆมาใช้กับข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

จากความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะกูนั้นจึงเห็นควรให้มีการจัดทําโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานอบต.และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระทํานั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง จึงได้
จัดทําโครงการน้ีขึ้นเพื่อเสนอนายกอบต.ตําบลวังตะกูได้พิจารณาอนุมัติต่อไป

๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพ่ือการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
๓.๒ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ
๓.๓ เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
๓.๔ เพ่ือเป็นเกียรติและศักด์ิศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
๔.๑ คัดเลือกพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูผู้มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
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๔.๒ คัดเลือกพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่นปีละ ๑ ครั้ง

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
๖.๑ เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๖.๒ เพ่ือให้พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของ

โครงการ
๖.๓ แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนตําบลวังตะกูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
๖.๔ ประชุมคณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานส่วนตําบล

และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น

๖.๕ ดําเนินการตามโครงการ
๖.๖ ประเมินผลและสรุปผลการจัดทําโครงการเสนอต่อนายก อบต.
๖.๗ จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ให้เป็นท่ีประจักษ์ผ่านทางส่ือช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของหน่วยงาน สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดอบต.

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จํานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
ลําดับท่ี ๑๕
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”

2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนี

ในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆท่ีเอ้ือให้เกิด
การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีนําไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กรให้กลายเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นสิ่งที่
ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรท่ีมี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อ
สังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรท่ีจะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานให้สูงขึ้น

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี
3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

๕. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร

ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 67
อบต.วังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการทุกส่วนราชการ
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ลําดับท่ี ๑๖
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน”

2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซ่ึงสามารถย่ืนคํา
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง

ฉะน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจํา
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูขึ้น
เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป

ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน
6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะกูให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดอบต.
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ

บริหารส่วนตําบลวังตะกู ตามคู่มือดําเนินการเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
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ลําดับท่ี ๑๗
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ”

2. หลักการและเหตุผล
สืบเน่ืองจากคําส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เร่ือง มาตรการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล
เพ่ือให้การขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการน้ีองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู จึงได้จัดทํามาตรการการ
ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะกูว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบข้ึน ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบ
ช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเร่ืองร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเร่ืองการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้
เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีได้อีกทางหน่ึงด้วย

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานอบต. และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

ยึดมัน่ในคุณธรรมจรยิธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว

โปร่งใส เป็นธรรม

4. เป้าหมาย
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูอบต. และพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนตําบลวังตะกู

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า

องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ

หน้าที่โดยมิชอบ
6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
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6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าการดําเนินการภายใน 5 วัน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดอบต.

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด: ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์ : ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของ

เจ้าหน้าที่
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มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุก
ข้ันตอน

ลําดับท่ี ๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น”

2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงาน

ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทํา
การของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบล
วังตะกูจึงได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซ่ึงได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูให้บริการ ณ ท่ีทําการ อบต.วังตะกู โดยมีเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็น
ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่
ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษา
ประโยชน์ของตนต่อไป

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่

บิดเบือนข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลวังตะกู

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู จํานวน 1 แห่ง

5. พื้นที่ดําเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

6. วิธีดําเนินการ
6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
6.2 มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ

การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
ข้อมูลครบตามรายการท่ีกําหนด

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
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ลําดับท่ี ๒
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะกู

2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงบัญญัติ

ไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปน้ีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้

3. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน

เผยแพร่ จําหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
3. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังน้ี

3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจดัไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

4. เป้าหมาย
1.คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริหารข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน

ตําบลวังตะกู จํานวน 1 เล่ม
๒. แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร

5. พื้นที่ดําเนินการ
ภายในสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ
6.๑ จัดทําร่างคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ
6.๒ จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
6.๓ เมื่อผู้บริหารอนุมัติแล้ว แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบ

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ
เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 25๖๐ เป็นต้นไป ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารท่ีครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน
๒. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ
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ลําดับท่ี ๓
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”

2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหน่ึงในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิด

การบริหารจัดการท่ีดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทํางานท่ี
จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหน่ึงในแนวทางท่ีจะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 58 บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นส่ิงจําเป็น เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง
รวดเร็วจากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างย่ิงซ่ึงสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะกู

ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมีความโปร่งใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึง
ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
วังตะกูและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใส และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างอบต.กับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน

3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสใน

การทํางานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 4๐ คน
ผลการเรียนรู้เฉล่ีย ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความต้องการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้
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ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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ลําดับท่ี ๔
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย”

2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อํานาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
หลักขององค์การบรหิารสว่นตําบลวังตะกูได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10

ประเภทขึ้นไป

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่

๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
๓) แผนการดําเนินงาน ๔) แผนอัตรากําลัง
๕) แผนการจัดหาพัสดุ ๖) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
๗) สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ๘) ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
๙) งบแสดงฐานะทางการเงิน ๑๐) รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
๑๑) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี
๑๒) รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
๑๓) ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
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ลําดับท่ี ๕
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะกู และการรับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”

2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ

บริหารงานของราชการส่วนท้องถ่ินในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถ่ินต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน

3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน

ของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถ่ิน และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงิน
การคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของอบต. ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
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ลําดับท่ี ๖
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อํานาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ

ดังนั้น องค์การบรหิารส่วนตําบลวังตะกูจึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media)
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ท้ังน้ี เพ่ือให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะกูได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู ที่อยู่ตามชุมชน/หมู่บ้าน
๓. ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี
๔. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจํา
๕.จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี
๖. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงาน ผ่านส่ือมวลชน/การจัดแถลงข่าว
๗. หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
๘. ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊คของอปท.

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วน/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
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ลําดับท่ี ๗
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์

2. หลักการและเหตุผล
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก

เครื่องมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ดําเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป็นเร่ืองที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความ
น่าเช่ือถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของอบต. ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของ
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึง
และมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของอบต. จึงจําเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้
สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นส่ิงสําคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้
ความร่วมมือสนับสนุน ซ่ึงจะมีผลตอ่การพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของอบต.ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางส่ือประเภท
ต่างๆ ได้แก่ สื่อส่ิงพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

2. เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของอบต.อย่าง
ถูกต้องและโปร่งใส

3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของอบต.
4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน
5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นท่ีทราบกันอย่างแพร่หลาย

4. เป้าหมาย
เพื่อผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูให้ประชาชน

โดยทั่วไปทราบอย่างกว้างขวาง
4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําปี
4.๒ จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์อบต. และคู่มอืการให้บริการประชาชน
4.๓ จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน
4.๔ ป้ายประชาสัมพันธ์
4.๕เสียงตามสาย
4.๖ อ่ืนๆ

5. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดําเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจ
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูโดยกําหนด

ตัวช้ีวัด ดังน้ี
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูและมีความ

พึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
ลําดับท่ี ๘
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี

เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเร่ืองราวร้อง
ทุกข์เพ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป

3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ทําการอบต.
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของอบต.กับประชาชนในพ้ืนที่

4. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มี

ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สร้างความเช่ือม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๖. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําส่ังแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ

จําเป็นและเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.โดยช่องทาง

ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
๗.1 ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๗.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 08-2726-9223
๗.3 ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค หรือทางไปรษณีย์
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๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจํานวนเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
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ลําดับท่ี ๙
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการอบต.เคลื่อนท่ีบริการด้วยใจรับใช้ประชาชน

2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี

เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการใน
เชิงรุก จึงได้จัดทําโครงการ อบต.เคล่ือนที่ บริการด้วยใจรับใช้ประชาชน เพ่ือสํารวจความต้องการของประชาชน
ตามครัวเรือนว่าต้องการให้อบต.ดําเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจ
หน้าท่ี อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหาก
จําเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยท่ีสุดร่วมกับการประชุมเวที
ประชาคมทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ท่ีทําการอบต.ซ่ึง

อาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง

ถูกต้องหรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของอบต.กับประชาชนในพ้ืนที่

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์
นําบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของอบต. ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ

ในเขตอบต.ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

5. พื้นที่ดําเนินการ
ดําเนินโครงการอบต.เคลื่อนท่ีร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในเขตอบต.

6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีที่จะนําไปให้บริการแก่

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูทั้งหมด
4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับการประชาคมทําแผนพัฒนา

ท้องถิ่น)
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย
7. นํากิจกรรมงานในหน้าท่ีออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 87
อบต.วังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตตําบลวังตะกู ซ่ึงได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับ

บริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูอย่าง
ทั่วถึง

10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตตําบลวังตะกู มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่
ของอบต.ร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานของอบต. และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน
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ลําดับท่ี ๑๐
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

2. หลักการและเหตุผล
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่

ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กล่ันกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนเร่ืองการร้องเรียนร้อง
ทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ

มาปฏิบัติ
3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ

4. เป้าหมายการดําเนินการ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ลําดับท่ี ๑๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ

ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบอบต. มี
องค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู โดยงานนโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูขึ้น

3. วัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูและตัวแทนประชาชนจากทุกภาค

ส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
และแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคม และ
คณะกรรมการพัฒนาอบต.กําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน ๑ คณะ

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม อบต.

7. ระยะเวลาดําเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูบางตําแหน่งใน

ปัจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจึงต้อง
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาอบต.
แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่
กําหนด

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลวังตะกูเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต.และร่างแผนพัฒนาส่ีปี
ของอบต.เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูความต้องการของประชาคมและ
ชุมชนในเขตตําบลวังตะกู ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต
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ลําดับท่ี ๑๒
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

2. หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้อบต.ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของอบต.ว่า
สัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของอบต. เพ่ือนําผลท่ีได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ของอบต.ต่อไป

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจึงได้จัดทํากิจกรรม
การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารสว่นตําบลวังตะกูขึน้

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมีการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะส่งเสริมให้อบต.มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะกู

3.3 เพ่ือดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารอบต.

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน

ตําบลวังตะกู

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ
6.4 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู(ตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 ก.พ.
2558) จํานวน 7 คน ประกอบด้วย

(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน
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(2) ผู้แทนสมาชิกสภาอบต. 2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
(4) ปลัด (อบจ./อบต./อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้าสํานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของอบต.ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูทราบ เพ่ือนําผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา
ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ของอบต.

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของอบต.สําหรับผ
ลการปฏิบัติราชการประจําปี

4) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมอบหมาย
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ
6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน
6.7 การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน
6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของอบต.พร้อม

ตัวช้ีวัด
6.9 การติดตามและประเมินผล
6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ

ปรับปรุงดําเนินการแก้ไขต่อไป

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
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มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด

ลําดับท่ี ๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรมการจัดทํารายงานการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.

2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด อบต.วังตะกู จึงได้มีการจัดทํา
และรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดเป็นประจําทุกปี

3. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของอบต.
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกอบต.ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ

กําหนด
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน ตามกําหนด

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

5. พื้นที่ดําเนินการ
ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

6. วิธีดําเนินการ
1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการ

ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพื่อ

จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 95
อบต.วังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ลําดับท่ี ๒
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ

2. หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน

มติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่
มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการทํางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูล
อ่ืนต่อประชาชน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข

การทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตําบลวังตะกู

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ

เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)และดําเนินการอย่างต่อเน่ือง

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
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10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน
ลําดับท่ี ๓
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน

2. หลักการและเหตุผล
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง เงื่อนไข

และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถ่ินได้รับการเลือกต้ังมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเร่ืองขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย
คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญและเก่ียวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินไม่ต้องเส่ียง
กับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู เพ่ิมพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักงานปลัดอบต. จึงได้จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

การย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน
3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมีความรู้ความเข้าใจมิให้

ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเร่ืองการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามมาตรา 103
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารอบต. จํานวน 4 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจํานวน 15 คน

รวม ๑9 คน

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.เข้ารับการ

อบรม
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนิน

กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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ลําดับท่ี ๔
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น

2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเร่ืองที่สําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นส่ิงสําคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูได้ดําเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถ่ินด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร พัฒนา
ท้องถิ่น ให้ท้องถ่ินมีความเจริญก้าวหน้า

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความเข้าใจใน

การทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าท่ี
3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม

ระเบียบ กฎหมาย
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูทุกคน

5. พื้นที่ดําเนินการ
ทั้งในองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูและหน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม

6. วิธีการดําเนินการ
6.1 งานบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในอบต.และหน่วยงานภายนอก

เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี
6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง

สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่
รับผิดชอบ

6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกอบต.วังตะกู

6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถ่ิน และ
รายงานเสนอนายกอบต.วังตะกูทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
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8. งบประมาณดําเนินการ
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าท่ี
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ตัวชี้วัด
จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
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ลําดับท่ี ๕
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

เป็นกลไกสําคัญที่ใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็น
อิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้อบต.มีบรรยากาศการทํางานแบบมี
ส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในอบต.และลดการ
ทุจริต

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารข้ึน เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานของอบต.เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน

4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูทุกคน

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การแปร

ญัตติร่างเทศบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นต้ังกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาอบต.

7. ระยะเวลาดําเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 102
อบต.วังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต
ลําดับท่ี ๖
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ

ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมหากใช้ตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระ
ทําคอร์รัปช่ันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนอบต.

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการคอร์รัปช่ัน
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปช่ันและสามารถตรวจสอบการ

คอร์รัปช่ันได้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการ

คอร์รัปช่ันในระดับอบต.
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ลําดับท่ี ๗
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นท่ี

ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตําบลวังตะกู

5. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณหน้าที่ทําการ อบต.วังตะกู
6.3 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จํานวนเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นําเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข

.........................................


