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การบริหารจัดการที่ดี  อบต.ปากโทก 

วสัิยทัศน์      เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ การมีส่วนร่วม และประชาชน    

               ได้รับประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า คุ้มทุนและสามารถตรวจสอบได้ 

ค่านิยมสร้างสรรค์  5  ประการ ทีเ่จ้าหน้าที ่อบต.ปากโทก  ถือปฏิบัต ิ

1. กล้ายืนหยัดทาํในสิ่งที่ถูกต้อง  

2. ซ่ือสัตย์  และมีความรับผิดชอบ  

3. โปร่งใส  ตรวจสอบได้  

4.  ไม่เลือกปฏบัิต ิ 

5.  มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  



 
 

แนวคดินโยบายเพื่อนําไปปฏบิตักิารป้องกันการทุจริต 

ของ อบต.ปากโทก 

๑. การบริหารจัดการของ อบต.ปากโทก 

      บริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลอย่างเป็นระบบ 

๒.   ส่งเสริมความซ่ือสัตย์สุจริต  และป้องกันการทุจริต 

๓.   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชม 

๔.   การมีจติสาธารณะ  ทาํประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

๕. มีการแบ่งปัน นําเสนอผลงาน 

      และสร้างเครือข่ายเพื่อความต่อเน่ืองและย่ังยืน 



การปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต ต.ปากโทก 
มีคุณธรรมนําใจ      ใช้ชีวิตพอเพยีง          หลีกเล่ียงอบายมุข 

มีความสุขกันถ้วนหน้า   ร่วมรักษาความเป็นไทย   ใส่ใจสุขภาวะที่ดี 

ประชาชนมีความอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกัน 

  ดาํเนินชีวติตามปรัชญา 

  เศรษฐกิจพอเพยีง 

มิตทิี่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทน 

ต่อการทจุริต 

มิตทิี่ ๒ การบริหารราชการ 

เพื่อป้องกันการทจุริต 

มิตทิี่ ๓ การส่งเสริมบทบาท 

และการมีส่วนร่วมของ  

ภาคประชาชน 

มิตทิี่ ๔ การเสริมสร้าง 

และปรับปรุงกลไก 

ในการตรวจสอบ อปท. 

ค้นหา 

สร้าง 

เครือข่า

ย 

พัฒนา 

สร้าง 

กิจ 

กรรม 

แกนนํา 

แผนพัฒนา/แผนปฏบิัตกิาร 

  ดาํเนินการตามมิตอิย่างมีคุณภาพ 

ระบบบริหารจัดการท้องถิ่น 

รัฐ ท้องถิ่น ท้องท่ี 
บ้าน วัด, 
รร.ชุมชน 

  มีจติสาธารณะ  สาํนึกรักษ์ 

บ้านเกดิ เสียสละเพื่อส่วนรวม 

  ใช้ประเพณี และวัฒนธรรมรวมใจ

เป็นหน่ึงเดียว 

ข้อมูล 
เวทีประชุม/ 

ประชาคม 



 

 มติทิี่ ๑   จาํนวน   ๘   โครงการ 

- ดาํเนินการแล้วเสร็จ    จาํนวน   ๘   โครงการ 

- อยู่ระหว่างดาํเนินการ    จาํนวน    -   โครงการ 

- ไม่สามารถดาํเนินการได้   จาํนวน    -   โครงการ 

มิตทิี่ ๑. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 



๑.๑.๒ มาตรการส่งเสริมการปฏบิตังิานตามประมวลจริยธรรม 

สร้างจิตสํานกึและความตระหนกัในการปฏิบติัราชการตามอํานาจหน้าท่ี 

ให้บงัเกิดประโยชน์สขุแก่ประชาชน 

 

๑.๑.๓ ให้ความรู้ เร่ือง ผลประโยชน์ทบัซ้อนให้กับบุคลากร 

ซึง่ไม่กระทําการอนัเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 

๑.๑ การสร้างจติสาํนึกและความตระหนักแก่บุคลากร 
ทัง้ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจาํ 

 ๑.๑.๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนําเศรษฐกจิพอเพยีง 



๑.๒.๑ โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์สุจริตมีจติสาํนึกรักบ้านเกดิ  

๑.๒ การสร้างจติสาํนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

 
 

๑.๒.๓ โครงการส่งเสริมบ้านเกษตรสมบูรณ์  

 
 



๑.๓.๑ โครงการส่งเสริมธรรมะ อบรมคุณธรรมจริยธรรม 

 

ฝึกอบรม ฝึกปฏิบติัปลกูจิตสํานกึ  สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม        

โดยมุ่งเน้นให้เดก็และเยาวชน  ซ่ือสตัย์สจุริต เป็นคนดีของสงัคม  และประเทศชาติ 

๑.๓ การสร้างจติสาํนึกและความตระหนักแก่เดก็และเยาวชน   
ในความซ่ือสัตย์สุจริต  การต่อต้านการทุจริต และมีจติสาธารณะ   

 

๑.๓.๒ กจิกรรมต่อต้านการทุจริต 

 ๑.๓.๓ กจิกรรมสร้างจติสาํนึก และความตระหนักให้มีจติสาธารณะ 

 



มิตทิี่ ๒. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 

 มติทิี่ ๒   จาํนวน   ๑๐   โครงการ 

- ดาํเนินการแล้วเสร็จ    จาํนวน    ๑๐  โครงการ 

- อยู่ระหว่างดาํเนินการ    จาํนวน      -  โครงการ 

- ไม่สามารถดาํเนินการได้   จาํนวน      -  โครงการ 



๒.๑ แสดงเจตจาํนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

 
 

  
ประกาศเจตนารมณ์   

“ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน” 
  
ตาํบลปากโทกร่วมต่อต้านการทุจริต

กิจกรรม  “เปิดไฟไล่โกง” 

 

๒.๑.๑ กจิกรรมประกาศเจตจาํนงต่อต้านการทุจริต 

ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏบัิตริาชการ 
๒.๒.๑  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม 

 

เพ่ือความโปร่งใสในการปฏิบติัราชการ  โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

๒.๒.๒  สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ (อยู่ระหว่างดาํเนินการ)  

 
 

โดยยดึถือและปฏิบติัตามกฎหมาย  

ระเบียบ  กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

อย่างเคร่งครัด 
ความถ่ีและจํานวนของการใช้จ่าย

งบประมาณไม่ผิดวตัถปุระสงค์   

การเปิดเผยข้อมลูการจดัซือ้ - จดัจ้าง

รายโครงการให้สาธารณชนทราบ 



๒.๓  มาตรการการใช้ดุลยพนิิจและใช้อาํนาจหน้าที่   

ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี            

 

มีการจดัทําแผนภมิูขัน้ตอน 

และระยะเวลาการดําเนินการ 

 

มีการกระจายอาํนาจการตดัสินใจ

เก่ียวกบัการอนุมติั อนุญาต  สัง่การ  

ปฏิบติัราชการแทน   

หรือ ดาํเนินการแทน 

๒.๓.๑  การลดขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน 

 
 

๒.๓.๒  มาตรการการมอบอาํนาจอนุมัต ิอนุญาต ส่ังการ  

เพ่ือลดขัน้ตอนการปฏบัิตริาชการ 

 
 



๒.๔  การเชดิชูเกียรตแิก่หน่วยงาน / บุคคลในการดาํเนินกจิการ  

การประพฤตตินให้เป็นที่ประจักษ์   

๒.๔.๑ ยกย่องเชดิชูเกียรตหิน่วยงาน /บุคคลที่ประพฤตปิฏบัิตตินให้เป็นที่ประจักษ์ 

 

๒.๔.๒ กจิกรรมเชดิชูเกียรตปิระชาชนผู้มีจติสาธารณะ 

๒.๔.๓ กจิกรรมเชดิชูเกียรต ิประชาชนผู้ปฏบัิตติามหลักเศรษฐกจิพอเพียง  

ซึ่งสามารถพึ่งพาตนเองด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 



๒.๕  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ / รับแจ้ง  หรือ  ตรวจสอบพบการทุจริต 

 ๒.๕.๑ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ที่ได้ดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที่ 

เพ่ือตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏบัิตริาชการ 

๒.๕.๒ มาตรการ “ดาํเนินการกรณีมีเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร 

ที่ปฏบัิตริาชการตามอาํนาจหน้าที่โดยมชิอบ” 



มิตทิี่ ๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

 มติทิี่ ๓   จาํนวน     ๙   โครงการ 

- ดาํเนินการแล้วเสร็จ    จาํนวน     ๙   โครงการ 

- อยู่ระหว่างดาํเนินการ    จาํนวน      -   โครงการ 

- ไม่สามารถดาํเนินการได้   จาํนวน      -   โครงการ 



๓.๑  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอาํนวย 

ความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัตริาชการ 

ตามอาํนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขัน้ตอน 

 ๓.๑.๑ จัดตัง้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.ปากโทก 

๓.๑.๓ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถงึข้อมูลข่าวสาร 
มีการประชาสมัพนัธ์ผลงานองค์ความรู้  การประกาศเผยแพร่แผนจดัหาพสัด ุ หรือการจดัซือ้จดัจ้าง

ผ่านสื่อตา่งๆ เช่น สื่อบคุคล แผ่นพบั  และประชาสมัพนัธ์ผ่านวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

 
 

๓.๑.๒ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้  
โดยดําเนินการทัง้ปีงบประมาณ 



๓.๒  การรับฟังความคดิเหน็ 

การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 ๓.๒.๑ โครงการประชุมประชาคมสัญจร 

โดยมีการรับฟังความคิดเห็น   

และการรับเร่ืองร้องเรียน   

พร้อมตรวจสอบ  และให้ความ

ช่วยเหลืออย่างทนัท่วงที 

๓.๒.๒ จัดตัง้ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ 

๓.๒.๓ มีช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียน /ร้องทุกข์ 

๓.๒.๔ มีรายงานให้ประชาชนผู้ร้องเรียน /ร้องทุกข์ ได้รับทราบผลการทาํงาน 



๓.๓.๑ ดาํเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาํแผน จัดทาํงบประมาณ  

๓.๓  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกจิการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๓.๓ ดาํเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมนิผล  



มิตทิี่ ๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก 

ในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 มติทิี่ ๔   จาํนวน   ๙   โครงการ 

- ดาํเนินการแล้วเสร็จ    จาํนวน   ๙   โครงการ 

- อยู่ระหว่างดาํเนินการ    จาํนวน    -   โครงการ 

- ไม่สามารถดาํเนินการได้   จาํนวน    -   โครงการ 



๔.๑  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน 

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิกาํหนด 

 
๔.๑.๑ จัดทาํและรายงานการจัดทาํระบบควบคุมภายในให้ผู้กาํกับดูแล  

๔.๑.๒ มาตรการตดิตามประเมนิระบบควบคุมภายใน 



๔.๒  การสนับสนุนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏบัิต ิ  

หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดาํเนินการได้ 

 ๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบบริหารงานบุคคล 

๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  

กาํกับ ดูแล การบริหารงบประมาณ 

๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กาํกับ ดูแล การจัดหาพัสดุ 

ทัง้นีใ้ห้อยูภ่ายใต้ระเบียบข้อบงัคบัของกฎหมาย 



คณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใส่การทุจริตและคอรัปช่ันภาคประชาชน 

นายระยอง  ป่ินทอง  ตัวแทนหมู่ที ่7 

ตําแหน่ง  ประธานคณะกรรมการ  โทรศัพท์  089-4454842 

ร.ต.ประเสริฐ  เร่ือศรีจันทร์  ตัวแทนหมู่ท่ี 4 

ตาํแหน่ง   รองประธานคณะกรรมการ  โทรศัพท์  080-5074966 

นางเกตุวกิา  ทองเช้ือ  ตัวแทนหมู่ที ่1 

ตําแหน่ง  เลขานุการ  โทรศัพท์  084-6247922 

นางอารีย์  พลพนัธ์ 

ตัวแทนหมู่ที ่5 

ตําแหน่ง กรรมการ 

โทรศัพท์  082-4100544 

นางปราณ ี ศรีลาภะมาศ 

ตัวแทนหมู่ที ่6 

กรรมการ 

โทรศัพท์  089-7088466 

นางลมภา  ส้มจีน 

ตัวแทนหมู่ที ่3 

ตําแหน่ง  กรรมการ 

โทรศัพท์  086-9259613 

นางสุกญัญา  แผนสนิท 

ตัวแทนหมู่ที ่2 

ตําแหน่ง  กรรมการ 

โทรศัพท์  089-9065610 



๔.๓  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

 ๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชกิสภา อบต.ปากโทก   

ให้มีความรู้  ความเข้าใจในการปฏบัิตหิน้าที่  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดไว้   

๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชกิสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร 
ตามกระบวนการและวิธีการกฎหมาย 



๔.๔  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Commumity)   
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 

โดยการพฒันาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกบัทกุภาคส่วนในการตอ่ต้านการทจุริต 

๔.๔.๑ มาตรการเฝ้าระวังการทุจริตโดยภาคประชาชน 

๔.๔.๒ โครงการบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 



ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ในการนําแผนปฏบัิตกิารป้องกันการทุจริตไปสู่ภาคปฏบัิต ิ

- ปัญหา อุปสรรค  (ไม่มี) 

- ข้อเสนอแนะ 

 เหน็ควรดาํเนินตามแผนปฏบัิตกิารป้องกันการทุจริต  

เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย คือ “ประเทศไทยใสสะอาด”    



ความภาคภูมิใจ 

 
รางวัลองคกรปกครองทองถิ่นดีเดน ดานการปองกันการทุจริต ประจําป 2553   

โดย คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

 



รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  ด้านการป้องกันการทุจริต 

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 
โดย  สาํนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ 
เร่ือง  การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 

ด้านการป้องกนัการทุจริต 

จาก  สํานักงานคณะกรรมการป้องกนั 

และปราบปรามทุจริตแห่งชาต ิ 



บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ   
โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) สํานักงานคณะกรรมการป้องกนั 

และปราบปรามทุจริตแห่งชาติ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 สภาพฒันาการเมอืง  มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด   

สํานักงานคณะกรรมการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

และเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน  ๒๔  องค์กร 



ประกาศนียบัตร 
ในการสนับสนุนการจัดงานต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  

๙ ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวดัพษิณุโลก 



การดาํเนินงานเกดิประโยชน์กับประชาชน 

และส่วนรวมอย่างสูงสุด  โดยไม่มีการทุจริตคอรัปช่ัน   

และส่งเสริมให้ท้องถิ่น  ชุมชนมีความเข้มแขง็อย่างย่ังยืน           

ตามคาํกล่าวที่ว่า 

“ตาํบลปากโทกล้อมรัก  สมัครสมานสามัคคี 

ทาํความดีเพ่ือบ้านเมือง” 



ขอขอบคุณทุกท่าน 

สวัสดคีรับ/ค่ะ 
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