ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)
********************************
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต”
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลแหลม
สอม จึงแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมต่อไป องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมจึง
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม 4 ปี (พ.ศ.2561 –
2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายประสาร แก้วพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)

องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๕๗๖๔๔๔

คานา
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่
ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา สู่การ
ปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริต
ที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุ จ ริ ต ทุ ก รูป แบบ โดยได้ รับ ความร่ ว มมื อ จากฝ่ า ยการเมื อ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วน
ตาบลแหลมสอม จึงแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการดาเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
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เรื่อง
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ส่วนที่ 1 บทนา

๑-๒
๓-๔
๔-๕
๕-๖

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ประโยชน์ของการจัดทาแผน

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มิติที่ 1
มิติที่ 2
มิติที่ 3
มิติที่ 4

การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 1 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑๒-๓๐
๓๑-๕๔
๕๕-๖๖
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
......................................

ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิ เคราะห์ ความเสี่ ย งในการเกิดการทุจริ ตในองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อ
ต้องการบ่ งชี้ความเสี่ ยงของการทุจ ริ ตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรื อลั กษณะปั ญหาของการทุจริ ตที่เกิดจากการขาดความรู้ค วามเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรื อลั กษณะปั ญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่ งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนิ นงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็ น แก่ตัว มากยิ่ งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่ ว นตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทา
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริต ตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง
3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็ นว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ ง ชาติ ต้ า นทุ จ ริ ต ” มี เ ปู า หมายหลั ก เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยได้ รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต

(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ -บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้ น เพื่อให้ การดาเนิ น การขับ เคลื่ อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบั งเกิดผลเป็ น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฎิบัติการทุจริต
เพื่อกาหนดแนวทางทางการขับเคลื่อน ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น
2) เพื่อ ยกระดับ จิ ตส านึ ก รั บ ผิ ดชอบในผลประโยชน์ ของสาธารณะของข้า ราชการฝุ ายการเมือ ง
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เป้าหมาย
การดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 256๔) ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม ดาเนินการภายใต้กรอบแนวคิดระดับชาติ ตลอดจนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อกาหนดเป็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรม ในแผนปฏิบัติ การปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตฯ โดยมีเปูาหมายดังนี้
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่น มีจิ ตส านึ กและความตระหนักในการปฏิบัติห น้าที่ ราชการให้ บังเกิดประโยชน์สุ ขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
4. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมี จิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่ มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ด้าน การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่ว มมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้าง
1.1 สร้างจิตสานึกและความ
สังคมที่ไม่ทนต่อ ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
การทุจริต
ข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร
ข้าราชการฝุายการเมืองฝุาย
สภาท้องถิ่น และฝุายประจาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

๑.โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต

งบ
ประมาณ
(บาท)
๗,๐๐๐

งบ
ประมาณ
(บาท)
๗,๐๐๐

งบ
ประมาณ
(บาท)
๗,๐๐๐

งบ
ประมาณ
(บาท)
๗,๐๐๐

๒. มาตรการส่งเสริมการปฏิบตั ิงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแหลมสอม

-

-

-

-

๓. มาตรการ “เสริมสร้าง องค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑.๒ การสร้างจิตสานึกและ
๑.มาตรการ “รณรงค์เผยแพร่การ
ความตระหนักแก่ทุกภาคส่วนใน สร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต”
ท้องถิ่น
๒.มาตรการ”ส่งเสริมการปฏิบตั ิและ
การใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง”
๓.โครงการร่วมใจพัฒนาถางหญ้าสอง ๒๐,๐๐๐
ข้างทาง
๓๐,๐๐๐
๔.โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุง
๔๐,๐๐๐
๕. โครงการพัฒนาคน พัฒนาวัด
๖.กิจกรรมร่วมรณรงค์ทาความสะอาด
เก็บขยะ ในบริเวณสถานทีส่ าธารณะ
เช่น วัด มัสยิด โรงเรียน หมู่บ้าน ฯลฯ.
๑.๓ การสร้างจิตสานึกและ
๑.โครงการทักษะกีฬา พัฒนาเยาวชน ๕๐,๐๐๐
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน
๒.กิจกรรมสร้างจิตสานึกและตระหนัก
ในความซื่อสัตย์สุจริตในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
- นาหลักสูตรโตไปไม่โกงมา
ปรับใช้
- อบรมศีล 5 พัฒนาชีวิต

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

-

-

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

-

-

๓๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
-

๕๐,๐๐๐

-

หมาย
เหตุ

- อบรมหลักค่านิยม ๑๒
ประการ

มิติที่ ๑

มิติ

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต

รวม

ภารกิจตามมิติ

๕ โครงการ/๒ กิจกรรม/๔ มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒.1 แสดงเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร

๑.กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแหลมสอม

๒.๒ มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

๑. มาตรการ “สร้างความโปร่งใส่ใน
การบริหารงานบุคคล”
๒.มาตรการออกคาสั่งมอบหมายงาน
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
แหลมสอม ปลัด และหัวหน้าส่วน
ราชการ
๓.มาตรการ“ให้และเปิดเผยข้อมูลใน
การจัดซื้อจัดจ้าง”
๔.โครงการวิจัยการสารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลแหลมสอม

๑๒๒,๐๐๐ ๑๒๒,๐๐๐

๑๒๒,๐๐๐

๑๒๒,๐๐๐

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

หมาย
เหตุ

๒.๓ มาตรการการใช้ดลุ ยพินิจ
และใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์

มิติ

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต

มิติที่ ๒

ภารกิจตามมิติ

๑. มาตรการมอบอานาจอนุมัติ
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
๒. กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

๑. กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณ
แก่เด็กเยาชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
๒. กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณ
แก่ผู้สูงอายุเนื่องในวันผูส้ ูงอายุแห่งชาติ

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

๓. มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”

-

-

-

-

๑ โครงการ/ ๕กิจกรรม/ ๖ มาตรการ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ ๑. มาตรการ “จัดทาข้อตกลงปฏิบัติ
ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ราชการ”
ตรวจสอบพบการทุจริต
๒. มาตรการ “ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบ ทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”

รวม

หมาย
เหตุ

มิติ

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

ภารกิจตามมิติ

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการ
ตามอานาจหน้าที่ของ อปท.ได้
ทุกขั้นตอน

3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑ มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
สาคัญและหลากหลาย”(ข้อมูลการ
จัดซื้อ จัดจ้าง แผนพัฒนา อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี รายงานผลการดาเนินงาน
ต่างๆ)
๒.มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม”
(website/Facebook/ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร/เสียงตามสาย/รถ
ประชาสัมพันธ์/วารสาร/ไวนิล/
รายงานผลการดาเนินงาน ฯลฯ.)

๑. โครงการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทาแผนชุมชน
๒.มาตรการ “จัดให้มีช่องทางการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ เข้าถึงได้
หลากหลาย”
๓. กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทราบ

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี ๑.มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา อบต.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

มิติที่ ๓

มิติ

๔. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๑ โครงการ/๑ กิจกรรม/ ๔ มาตรการ ๒๐,๐๐๐

รวม

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด

๑.มาตรการ “จัดทารายงานการ
ควบคุมภายใน”

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้

๑.กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
๒.กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

๑. มาตรการ การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
๒.มาตรการ ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
๓.มาตรการ การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแหลมสอม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒.มาตรการ “ติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแหลมสอม”

หมาย
เหตุ

4.4 การพัฒนาเครือข่ายการ
๑.กิจกรรมติดปูายประชาสัมพันธ์กรณี
ปูองกันการทุจริต(ปัจจุบัน
พบเห็นการทุจริต
เปลี่ยนแปลงเป็นเสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต)

มิติที่ ๔

รวม

โครงการ/๓ กิจกรรม/ ๕มาตรการ

-

-

-

-

-

-

-

-

ส่วนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตามแผนปฏิบัติการ
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการหากมีเป็นลักษณะของโครงการจะต้องดาเนินการเขียนโครงการ
เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ หากเป็นกิจกรรม/มาตรการ อาจดาเนินการตามแนวทางของแต่ละส่วน
ราชการกาหนดโดยไม่มีลั กษณะเป็ น โครงการ โดยการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ เป็นลั กษณะของ
โครงการมีรายละเอียดการเสนอโครงการ ดังนี้

1. ชื่อโครงการ : โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน ทาให้ทุกภาคส่วนของสังคมต่าง
ให้ความสาคัญกับความโปร่งใส่ การปลูกจิตสานึกปรับฐานความคิดกลุ่มผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรั ฐให้เห็ นแก่ประโยชน์ส าธารณะมากกว่าประโยชน์ของตน โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลั ก
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและวิ นั ย ทั้ ง นี้ ก ารปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ช่ ว ยให้ ข้ า ราชการการเมื อ ง
ข้าราชการการประจาฯลฯ. มีความรับผิดชอบตระหนักในการใช้อานาจหน้าที่ ปฏิบัติภารกิจหรือบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะนาไปสู่การสร้างคน/สร้ างกลไก/เครื่องมือต่างๆที่เป็นนวัตกรรม
ใหม่ๆในการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน โปร่งใส่ และตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคคลกลุ่มเปูาหมายมีจิตสานึกและตระหนักถึงการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้ความสาคัญในเรื่อง ดังต่อไปนี้
- ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพงาน ปริมาณงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
- ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่หรืออานาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น เต็มใจ รวดเร็ว
- มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
- มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทางานที่ดีมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กัน
เมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่ทาให้เกิดความเสียหายอันเนื่องจากการทางานที่ผิดพลาด

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้าราชการฝุายการเมืองและ พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม จานวน ๔๕ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
6. วิธีดาเนินการ
จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ระเบียบ กฎหมายต่างๆ/ เปิดวีดิโอ โทษของการทุจริต โดยท่านผู้บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
๗.ระยะเวลาดาเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
8. งบประมาณ
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จานวน ๗,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ข้าราชการฝุายการเมืองและประจา มีความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
2. ข้าราชการฝุายการเมืองและประจาได้ตระหนักและให้ความสาคัญในการประพฤติปฏิบัติตน
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมีส่วนร่วม
ในการเฝูาระวังและการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล
แหลมสอม”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระทา กาหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบล มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความ
สะดวกและให้บริการ แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,
ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทาในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการ
แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโน ได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล
แหลมสอม” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน ที่ ชัดเจนและเป็นสากล
2. เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามลาดับ

5. เพื่อปู องกัน การแสวงหาประโยชน์โ ดยมิช อบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้ น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
6. วิธีดาเนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม เพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม เปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่ วนร่วมรั บรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสาร ของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การ-บริหารส่วนตาบลแหลมสอม

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนตาบล
แหลมสอมจึงได้กาหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการฝุายประจา ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
3.2 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจา ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานทั่วไป

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
6. วิธีดาเนินการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตสานึก

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ

7. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่

๑. ชื่อโครงการ (มาตรการ “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ทาให้เกิดปัญหาเช่น ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึ งประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็น
ความสาคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ
ดังนั้นจึงควรทาให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุล
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้
เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม พิจารณาเห็นความสาคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึง
ได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลแหลมสอม (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
และเห็ น คุณ ค่าของทรั พยากรต่า งๆ รู้ จั กอยู่ร่ว มกับผู้ อื่น รู้จักเอื้อเฟื้ อเผื่ อแผ่ และแบ่งปัน มีจิ ตส านึกรัก ษ์
สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การ
บริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67
ภายใต้บังคับ แห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่ว นตาบล (5)
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา
16 ให้ องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล เมืองพัทยา และองค์การบริห ารส่ วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10)
การสั งคมสงเคราะห์และการพัฒ นาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวันได้

3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน
และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตาบลแหลมสอม จานวน ๘๐ คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดาเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็ ก และเยาวชนสามารถน าแนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ใ นการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันได้
2. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
3. เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “รณรงค์เผยแพร่การสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนตาบล
แหลมสอมจึงได้กาหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการฝุายประจา ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
3.2 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจา ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
6. วิธีดาเนินการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตสานึก
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ

7. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝุายนิติกร สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่

๑. ชื่อโครงการ โครงการร่วมใจพัฒนา ถางหญ้าสองข้างทาง
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วย
บริเวณสองข้างทาง ถนนภายในตาบลแหลมสอม มีหญ้ารกปกคลุมช่องทางจราจรอีกทั้งมีพืชคลุมดิน
เจริญเติบโตปกปิดปูายบอกเส้นทางจราจร รวมทั้ง ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างตาบลมีการเดินทางไปมาของประชาชนทั้งภายใน
ตาบลและบริเวณใกล้เคียง อีกทั้ง เป็นช่องทางที่จะเชื่อมต่อไปยัง แหล่งท่องเที่ยวภายในอาเภอปะเหลียน แต่ถนนภายใน
ตาบลแหลมสอม มีสภาพปัญหาที่ต้องปรับปรุง คือ หญ้ารกบริเวณสองข้างทาง ปกปิดช่องทางจราจร รวมทั้งมีกิ่งไม้บดบัง
ปูายจราจร และมีหญ้ารกบริเวณคูระบายน้าทาให้น้าไหลไม่ได้ เมื่อฝนตกลงมาทาให้น้าท่วมขัง อีกทั้ง ไม่มีความสวยงาม
และความเป็นระเบียบ ก่อให้เกิดปัญหาความไม่สะดวกและปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมา
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม จึงได้จัดทาโครงการร่วมใจพัฒนา ถางหญ้าสองข้างทาง เพื่อ
แก้ปัญหาการจราจร และเพื่อความสวยงามแก่ผู้พบเห็น ให้มีระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทั้งที่อาศัยและผู้มาเยือน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนภายในตาบลแหลมสอม
๓.๒ เพื่อแก้ปัญหาคูระบายน้า ไม่ให้มีน้าท่วมขังในช่วงฤดูฝน
๓.๓ เพื่อถางหญ้าสองข้างทางถนน ดูสะอาด ปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา
๓.๔
เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและเป็นการร่วมลดภาวะโลกร้อน
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ เยาวชน อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ผู้นาชุมชน
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ช่วยกันถางหญ้าสองข้างทางภายในเขตตาบลแหลมสอม
ตรัง

องค์กรเครือข่ายอื่นๆ และ ประชาชน
อาเภอปะเหลียน จังหวัด

๕. สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่สองข้างทางถนนภายในเขตตาบลแหลมสอม อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องจัดทาโครงการ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน และผู้สนใจ รายงาน
ผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุมัติโครงการ
2. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการจัดทาโครงการ และจัดประชุมชี้แจงซักซ้อมความ
เข้าใจในการปฏิบัติ
3. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงโครงการ ที่จะมีการจัดกิจกรรม
4. กาหนดวันจัดโครงการ
- ด้านอานวยความสะดวก เร่งรัดให้มีการแนะนาการใช้เส้นทางเพื่อเกิดความสะดวกในการเดินทาง เช่น
ปูายแนะนาเส้นทาง แนะนาสถานที/่ แหล่งท่องเที่ยว และแก้ไขปัญหาความสับสน ปูายแนะนาบริเวณทางเชื่อม/ทางแยก ให้
ชัดเจนและอยู่ในสภาพสมบูรณ์
- กิจกรรมที่ต้องดาเนินการบนโครงการร่วมใจพัฒนา ถางหญ้าสองข้างทาง
1) ซ่อมบารุงผิวทางและตรวจสอบสภาพทางอย่างสม่าเสมอ
2) ซ่อมบารุงเส้นจราจร เครื่องหมายทางข้าม เส้นชะลอความเร็ว
3) ซ่อมบารุงไฟฟูาแสงสว่างไฟสัญญาณจราจร
4) ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้าทั้งสองข้างทาง ตลอดสายทาง
5) ทาความสะอาดปูายจราจร ปรับปรุงให้เห็นชัดเจนทั้งกลางวัน/กลางคืน
6) ติดตัง้ /ปรับปรุงปูายแนะนาเส้นทาง
ให้ครบถ้วนและจัดระเบียบปูายโ ษณาข้างทาง
7) ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการถนนปลอดภัย-ถนนสีขาว

๑.ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะใน
ประเทศไทย ที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เมื่อประชากรของประเทศมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมมี
ความต้ อ งการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ มต่ า งๆสู ง ขึ้ น ซึ่ง สถานการณ์ ปั จ จุ บั น
ทรัพยากรเหล่านั้นถูกใช้และถูกทาลายจนเกินความสามารถที่ฟื้นตัวได้ทัน เป็นเหตุให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศเกิดความเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
จึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามี
ความสมดุลเพิ่มมากขึ้น
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนของตนเอง
๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑.เพื่อดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน
๒.เพื่อให้ประชาชนเห็นความสาคัญ และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.เพื่อลดการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ถูกทาลายให้กลับ
มีสภาพดีขึ้น และเป็นมรดกของชาติสืบไป
๔.เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน
๕.เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามในชุมชน
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
๑. ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้า พื้นที่สาธารณประโยชน์ ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม โดยบูรณาการร่วมกับผู้นาชุมชน ประชาชนในตาบลแหลมสอม
๒.ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วน
ตาบลแหลมสอม ผู้นาชุมชน และประชาชนในตาบลแหลมสอม จานวน ๑๐๐ คน

๕.พื้นที่ดาเนินการ

พื้นที่สาธารณะประโยชน์ แหล่งน้า คู คลอง ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
๖. วิธีดาเนินการ
๑.จัดทาโครงการและเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
๒.ประชุมชี้แจงให้แกนนาในชุมชนทราบ
๓.ประชาสัมพันธ์โครงการให้แกนนาชุมชน แจ้งข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกในชุมชนทราบถึงโครงการ/
กิจกรรม
๔.จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆตลอดจนประชาชนทั่วไป
๕.ติดตามผลการดาเนินงาน และสรุปรายงานเสนอต่อนนายกองค์การบริการส่วนตาบลแหลมสอม
๗.ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘.งบประมาณในการดาเนินการ
๓๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริการส่วนตาบลแหลมสอม
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
๑.ทาให้ประชาชนรู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
๒.ทาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
๓.ทาให้ทัศนียภาพของชุมชนสวยงามน่ามอง
๔.ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี

๑.ชื่อโครงการ “พัฒนาคน พัฒนาวัด ต้อนรับเข้าพรรษา”
๒.หลักการและเหตุผล
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เป็นวันสาคัญ ในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสง ์อธิษฐานว่าจะพักประจา
อยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกาหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดย
ไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า จาพรรษา ("พรรษา" แปลว่า ฤดูฝน ,"จา" แปลว่า อยู่)
พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นศาสนพิธีสาหรับพระภิกษุโดยตรง ละเว้นไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม เริ่มนักตั้งแต่วัน
แรม 1 ค่า เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่า เดือน
11 หรือวันออกพรรษา)
เมื่อวันเข้าพรรษาเวียนมาถึงในปีหนึ่งๆ หน้าที่ของพุทธศาสนิกชนในวันเข้าพรรษา ก็นิยมทาบุญ ตัก
บาตร ไปวัด ฟังธรรมเทศนาด้วยถือว่าถึงวันประดิษฐานพระพุทธศาสนา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบล
แหลมสอม จึงกาหนดจัดทาโครงการพัฒนาคน พัฒนาวัด ต้อนรับเข้าพรรษา เพื่อทาความดีถวายเป็นพุทธมา
มะกะของพุทธศาสนิกชน โดยมีความร่ วมมือของประชาชนไม่ว่าจะเป็น กานัน ผู้ ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมสอม นักเรียนโรงเรียน
บ้านนาทุ่ง นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท และประชาชนในตาบลแหลมสอม ร่วมในโครงการดังกล่าว
๓.วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป
2. เพื่อเป็นการบูรณาการการทางานเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจกันระหว่างกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงาน นักเรียน และประชาชนตาบลแหลม
สอม
3. เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของทุกภาคส่วน 4. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก
เยาวชน และประชาชนในตาบลแหลมสอม
๔.เปูาหมาย/ผลผลิต
๑. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จานวน ๓๓ คน
๒. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.แหลมสอม จานวน ๒๕ คน
๓. พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง จานวน ๓๒ คน
๔. นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมสอม จานวน ๒๐ คน
๕. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทุ่ง จานวน ๓๐ คน
๖. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท จานวน ๑๐ คน
๗. ประชาชนทั่วไป (ประมาณ) จานวน ๑๐ คน
๕. พื้นที่ดาเนินกร
๑. วัดหน้าลา หมู่ที่ ๗ ตาบลแหลมสอม อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

๒. วัดโคกมะขาม (วัดหาดเลา) หมู่ที่ ๔ ตาบลแหลมสอม อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

๖.วิธีการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อกาหนดกิจกรรม
2. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติดาเนินการ
3. ดาเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
4. ประสานแจ้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. นักเรียน เข้าเพื่อโครงการดังกล่าว
5. ดาเนินการตามโครงการ
๗.ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘. งบประมาณ
40,๐๐๐ บาท
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
๑๐.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
๑. การสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยคงอยู่สืบไป
๒. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. และนักเรียน ได้ร่วมกัน
ทาบุญและตระหนักถึงความสาคัญของพุทธศาสนา
๓. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. และนักเรียน ได้มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม ทานุบารุงศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
๔. เกิดพลังความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
ฝุายปกครอง และนักเรียน

๑. ชื่อโครงการ โครงการค่ายทักษะกีฬาพัฒนาเยาวชน ประจาปี 2560
๒.หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนนับว่ามีความสาคัญยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงของประเทศชาติ
เนื่องจากเยาวชนคือกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้กาหนดนโยบายด้านการกีฬาในการส่งเสริม
กิจกรรมกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยให้เด็กและเยาวชนได้ออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบ การเล่นกีฬาเป็นการพัฒนาคนแบบบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น การ
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถภาพของร่างกายในทุกๆ ด้าน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝึกการตัดสินใจ การคิด
แก้ปัญหา อีกทั้งยังเป็นการฝึกสมาธิที่ดี รู้จักการให้อภัย ฝึกการมีระเบียบวินัย มีน้าใจเป็นนักกีฬา ห่างไกลจาก
สิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง โดยเริ่มตั้งแต่ทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬา กฎกติกาจนกระทั่งพัฒนา สู่ความเป็น
เลิศ สามารถที่จะเป็นตัวแทนของท้องถิ่นเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น และสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง วงศ์ตระกูล
และท้องถิ่นตลอดจนเป็นนักกีฬามืออาชีพต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม เห็นความส าคัญของการส่ งเสริมให้ เยาวชนเล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สู งสุด จึงได้จัดโครงการค่ายทักษะกีฬาพัฒนาเยาวชน ประจาปี
2560 ขึ้น เพื่อกระตุ้นเยาวชนให้มีความตื่นตัวในการออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง ใช้กีฬาเป็นสื่อ
ในการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย มีน้าใจเป็นนักกีฬา มีความซื่อสัตย์และรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบเรียนรู้การทางานร่วมกันเป็น หมู่คณะ
และหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด อบายมุขทั้งปวง อีกทั้งยังส่งเสริมให้ เยาวชนแสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา
อย่างถูกวิธี ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศในอนาคต
๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬาให้แก่เยาวชน
๒. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง
๓. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๔. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
๕. เพื่อให้เยาวชนได้ใช้ชีวิตในสังคมหมู่มากโดยใช้กิจกรรมกีฬาในการขับเคลื่อน
๔.เปูาหมาย
1. ประเภทกีฬาฟุตบอล เยาวชนจานวน 20 คน
๒. ประเภทกีฬาวอลเล่ย์บอล เยาวชนจานวน 20 คน
๓. ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ เยาวชนจานวน 20 คน

๕.วิธีการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อกาหนดกิจกรรม
2. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติดาเนินการ
3. ดาเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
4. ประสานแจ้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. เยาชน เข้าเพื่อโครงการดังกล่าว
5. ดาเนินการตามโครงการ
6. ติดตามและประเมินผลโครงการ
๖.ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๗. สถานทีด่ าเนินการ
ณ ถ้าน้าทิพย์ หมู่ที่ 7 ตาบลแหลมสอม อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
๘. งบประมาณ
50,๐๐๐.-บาท
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เยาวชนได้รับการพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา
2. ได้สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง
3. ได้ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4. เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
5. เยาวชนได้ใช้ชีวิตในสังคมหมู่มากโดยใช้กิจกรรมกีฬาในการขับเคลื่อน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรั ฐ และประชาชนต้ องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยื นรั ฐจะต้องให้ความเป็น อิส ระแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่ งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะท าได้ เ ท่ า ที่ จ าเป็ น ตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้ องเป็ น ไปเพื่ อการคุ้ ม ครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความขมขื่น
ใจให้ แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กร

ปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ประกอบกั บ มีปั จ จั ย นานัปการที่คอยยั่ว ยวนใจ บั่นทอนความมีคุ ณธรรม จริ ยธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไป
ได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่ อ งทางที่ ค นท างานในท้ อ งถิ่ น จะใช้ อ านาจให้ อ อกนอกลู่ น อกทาง จะมี ไ ด้ ไ ม่ ม ากเท่ า กั บ ที่ ค นท างานใน
หน่ ว ยงานราชการอื่น และมูล ค่าของความเสี ยหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ดังนั้ น จึ ง มีค วามจ าเป็ น ที่ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแหลมสอมต้ องแสดงเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
ส่งเสริ มให้องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลแหลมสอมบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล
แหลมสอมด้วยการจัดทาแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
6. วิธีดาเนินการ
1. ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
แหลมสอม
2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต

4. ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
5. จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
7. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
8. รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1
ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม 4 ปี จานวน 1
ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมมีความโปร่งใส สามารถปูองกัน
การทุจริตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม เป็นบุคลากรที่มี
ความสาคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ ต้องเริ่ม
มาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางาน
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดตรัง
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลม
สอม
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้
3. เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
4. เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลม
สอม ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทางาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดาเนินการ

สานักงาน องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
6. วิธีดาเนินการ
1. กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตาแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
4. ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
5. สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลจานวน 1
มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
2. ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลไม่

น้อยกว่า 90 %
- บุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ากว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริต ของเจ้าหน้าที่ได้

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่ องจากองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลแหลมสอมมีฐ านะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทา
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลจะบริ ห ารงานให้ มีประสิ ท ธิภ าพและเกิดประโยชน์สู งสุ ดแก่ป ระชาชน จะต้อ ง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญญัติส ภาตาบลและองค์การบริห ารส่ ว นตาบล พ.ศ. 2๕๓๗ (แก้ไข
เพิ่มเติมฉบั บที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ที่กาหนดให้ การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการ
โดยเปิ ดเผยและเที่ย งธรรม โดยพิจ ารณาถึงประโยชน์และผลเสี ยทางสั งคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลที่
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น

7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่
กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ
หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก กอง และฝุาย
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการ เกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
กาหนดให้การบริหาร-ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริห ารส่วนตาบล
พ.ศ. 2๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๐ ที่กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มี
อานาจหน้าที่ในการสั่ ง อนุญาต และอนุ มัติ เกี่ยวกับราชการ กาหนดให้ นายกองค์การบริห ารส่ว นตาบล
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วน
ตาบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจมอบหมายการ
ปฏิบัติราชการ ให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
นายกองค์การบริหาร-ส่วนตาบลได้ กาหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วน
ต าบล และลู ก จ้ า งองค์ ก าร-บริ ห ารส่ ว นต าบลรองจากนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล และรั บ ผิ ด ชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจาขององค์การ-บริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอานาจหน้าที่อื่น ตามที่
มีกฎหมาย กาหนด หรือตามที่นายกองค์การ-บริหารส่วนตาบล มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดตรัง

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการ ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมี
มาตรการ
การมอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3. เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
4. เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และ
หัวหน้า-ส่วนราชการ จานวน 4 ฉบับ ประกอบด้ วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหาร-ส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วน-ตาบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายให้รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงาน องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
6. วิธีดาเนินการ
1. ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ
2. จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ และ
ถือปฏิบัติ
3. จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
2. ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม มีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ตามอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่ว นตาบลและ
ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จาก
ภารกิจหน้าที่ในการจัดทาบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะผู้
ให้ บริ การก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บ ริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่
จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพและ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับ
การตอบสนองความต้องการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้าง
ความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจาเป็นต้องมีโครงการนี้
ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ
2. เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
3. เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
4. เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม จานวน 1 ครั้ง
ต่อปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
6. วิธีดาเนินการ
1. ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ
2. ดาเนิ นการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตามรูปแบบที่
กาหนด
3. สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจ
๔. ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
๕. นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผลผลิต
ผลการส ารวจความพึ งพอใจของประชาชนที่มี ต่อ การบริห ารงานขององค์ การบริห ารส่ ว นต าบล
จานวน 1 ฉบับ
2. ผลผลิต
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รั บบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น บริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยเกิ ด ประโยชน์ สุ ข ต่ อ
ประชาชน เกิด ผลสั มฤทธิ์ ต่อ ภารกิจ ขององค์ กรมีป ระสิ ทธิ ภ าพและความคุ้ มค่ า สามารถลดขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ากว่า
ปีที่ผ่านมา องค์การบริห ารส่ว นตาบลแหลมสอมจึงได้จัดทากิจกรรมปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลด
ขั้น ตอนการทางานหรือการบริ การ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ตามกฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
2. เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3. เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
4. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. เพื่อลดขั้นตอนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมให้สั้นลง
2. ประชาชนในพื้นที่ ตาบลแหลมสอม
3. ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
5. ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญ าต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง

5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมต้องปฏิบัติ
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบอานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ให้ประชาชนทราบ
4. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและ
ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สานัก ในองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนได้รั บ ความสะดวก รวดเร็ ว ในการติด ต่อ ขอรั บบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
4. ทาให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิ จ และขอบข่า ยของความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะมอบหมายให้ ผู้ ใ ต้บั ง คั บ บั ญชา จะพิจ ารณาถึ ง
ความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริ ห ารราชการต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ
การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
6. วิธีดาเนินการ

1. จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม หรือหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. ดาเนินการออกคาสั่งฯ
3. สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลแหลมสอม รองปลัดองค์การบริห ารส่วนตาบลแหลมสอม หรือหั วหน้าส่ วนราชการทุกส่ วน ที่ได้รับ
มอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีใน
การประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนั กถึงความรั บ ผิ ดชอบและการมีส่ ว นร่ว มในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้ บริห ารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม
แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิ ดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
ที่กาหนดดัช นีในการประเมิน การปฏิบั ติร าชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขนึ้
เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการนาไปยึดถือและปฏิบัติ
3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ

7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงาน องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปู องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ”
ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
6. วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือ
คณะทางาน LPA จังหวัด

- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้ อคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ยื่นคาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแหลมสอม รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลม
สอมขึ้ น เพื่ อ ด าเนิ น การมาตรการจั ด การในกรณี ไ ด้ รั บ ทราบหรื อ รั บ แจ้ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นต่ า งๆ เจ้ า หน้ า ที่
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดี ยวกัน
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลแหลมสอมให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ

7. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแหลมสอมตามคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมโดย
ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมจึงได้จัดทามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท
ขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
แผนการดาเนินงาน
แผนอัตรากาลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับและรายจ่าย

-

งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน

7. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน

ตาบลแหลมสอม”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมจึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูล
ที่ส าคัญๆ ของหน่ ว ยงานผ่ านทางช่องทางที่ห ลากหลาย เพื่อให้ การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารครอบคลุ มทุก
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน

- ประกาศเสี ย งตามสาย/วิ ทยุ ชุ มชน/หอกระจายข่า ว/รถกระจายเสี ยง/หน่ ว ยประชาสั ม พัน ธ์
เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง
ข่าว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงาน องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

โครงการ ประชุมประชาคมตาบลแหลมสอม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และแผนชุมชน
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ชื่อโครงการ โครงการประชุมประชาคมตาบลแหลมสอม
หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนดให้มีการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดที่กาหนดให้มีระยะเวลาสี่ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม จะต้องดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา ๔ ปี เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมในอนาคต ในการจัดทาแผนพัฒนา ๔ ปี ให้เป็นไปตามขั้นตอน และ
กระบวนการที่กาหนด และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลแหลมสอม
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา ๔ ปี บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง การจัดทาโครงการจัดเวทีประชาคมตาบลเพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
กับประชาชนในการจัดเวทีประชาคม ให้ประชาชนเข้าใจและให้ความสาคัญของการประชาคม การมีส่วนร่วม
และความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเพื่อองค์การบริหารส่วนตาบลจะได้รับทราบ
ปั ญหา ความต้ องการและแนวทางแก้ ไขปั ญหาร่ ว มกัน มาใช้ ในการจัด ทาโครงการ/กิจ กรรม เพื่ อจั ดท า
แผนพัฒนาสี่ปี เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนโดยแท้จริง จึงได้จัดทาโครงการประชุมประชาคมตาบล
แหลมสอม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และแผน
ชุมชนขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในตาบลแหลมสอม
วัตถุประสงค์
๑ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการทาประชาคม
๒ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓ เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นกับการมีส่วนร่วมของ ประชาชน
๔ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน
๕ เพื่อให้มีการนาเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนา และความต้องการของประชาชน เพื่อจักได้นาข้อมูลหรือปัญหาไป
กาหนดโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินการจัดโครงการประชุมตาบลแหลมสอม โดยมีกลุ่มเปูาหมายตามสัดส่วนที่กาหนด ดังนี้
๑. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม จานวน ๒๑ คน
๒. ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน จานวน ๑๑ คน
๓. หัวหน้าสถานีอนามัยทุกคน จานวน ๒ คน
๔. ผู้อานวยการโรงเรียนทุกคน จานวน ๓ คน
๕. ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจาตาบล จานวน ๒ คน
๖. อาสาสมัครสาธารณสุขประจาตาบล (อสม.) จานวน ๒ คน
๗. อาสาปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) จานวน ๒ คน
๘. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จานวน ๒ คน
๙. กลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มเกษตรกร จานวน ๕ คน
๑๐. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชาวบ้าน จานวน ๒ คน
๑๑. เยาวชน จานวน ๕ คน
๑๒. ผู้สูงอายุ จานวน ๕ คน
๑๓. ร้านค้า จานวน ๔ คน
๑๔. คัดเลือกจากประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งในตาบล จานวน ๑๘๗ คนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจานวน
ครัวเรือนในตาบลแหลมสอม รวมทั้งหมด จานวน ๒๕๐ คนผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนที่กาหนด ร้อยละ ๖๐
จะต้องไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คน
วิธีการดาเนินโครงการ
๑. ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์และแนวทางการดาเนินงานของโครงการ
๒. ดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการประชาคมตาบลแหลมสอม ในวันเวลาที่กาหนด
๓. สรุปผลการดาเนินงาน และประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
งบประมาณ
๒๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรม
๑. การจัดทาแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และแผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒. ทาให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้นาชุมชน และประชาชน
๓. ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมได้รับทราบปัญหา/ความต้องการของประชาชน และนามาจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการ
๔. ทาให้ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุ ก ครั้ ง จะต้ อ งมี ก ารตรวจสอบ กลั่ น กรองการใช้ อ านาจ โดยการเปิ ด โอกาสให้ ทุ ก ภาคส่ ว นได้ รั บ ทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ
3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม
ตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมายการดาเนินการ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – ๒๕๖๔)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
9. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย
2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ เข้าถึงได้หลากหลาย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแหลมสอมเป็ น หน่ ว ยราชการท้ อ งถิ่ น ซึ่ง มี ห น้า ที่ ใ นการจัด ท าบริ ก าร
สาธารณะหลายประเภทให้ แ ก่ป ระชาชนในท้ องถิ่ นตามกฎหมายแบบครอบคลุ ม อย่ างต่ อเนื่ อง สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน
ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการ
นามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มี
ความเท่าเทียมและโปร่งใส
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีช่องทางและกาหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่
- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการ ของค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
- ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รั บ ทราบขั้ น ตอน กระบวนการ และแสดงความคิด เห็ นผ่ านช่ องทางในการรับ เรื่อ ง
ร้องเรียน

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
แหลมสอม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กาหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้ น เพื่ อให้ อ งค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลแหลมสอมในฐานะองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น รูป แบบ
องค์การบริหารส่วนตาบล มีองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่ว นตาบลแหลมสอม จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
และแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมกาหนดด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม จานวน ๒๑ คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมบางตาแหน่งใน
ปั จ จุ บั น จะครบวาระการดารงตาแหน่ ง 2 ปี ตามที่ระเบี ยบฯ กาหนด องค์ การบริห ารส่ ว นตาบลจึงต้อ ง
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลในตาแหน่งดังกล่าวมาดารงตาแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1
องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่กาหนด
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแหลมสอมเพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลแหลมสอมและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่ว นตาบลแหลมสอมเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลแหลมสอม ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดย
ใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนิน
กิ จ กรรม หรื อ โครงการต่ า งๆ ของหน่ ว ยรั บ ตรวจ และรายงานการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในต่ อ
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ผู้ ก ากั บ ดู แ ลอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ จากวั น สิ้ น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
การดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนาความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กาหนดมาตรการการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทาและนาแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดาเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแล
ภายในเวลาที่กาหนด
3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม

5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
6. วิธีดาเนินการ
๑. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป
๒. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดาเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กากับ
ดูแลภายในเวลาที่กาหนด

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด องค์การบริหารส่ วนตาบลแหลม
สอม
จึงได้มีการจัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็น
ประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลม
สอม
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอ
มทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกสานัก/กองขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
๒. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ดาเนิ นการประเมินองค์ประกอบ และ
ประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ

๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้ รั บ บริ ก ารเกิ ด ความพึ ง พอใจสร้ า งความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนมากที่ สุ ด ถู ก ต้ อ งทั้ ง ระเบี ย บกฎหมาย
ข้อเท็จ จริ ง ไม่มีข้อผิดพลาดบริ การด้ว ยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิ บั ติ ง าน การบริ ห ารการเงิ น การคลั ง เกิ ด ความโปร่ ง ใสไม่ เ กิ ด การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น มี ก ารท างานมี
กระบวนการที่ โ ปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิ นจากหน่ว ยงานภายในและภายนอกไม่ พ บ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชน
ทราบทุกสามเดือน

7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราช-กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม จึงได้ดาเนิ นการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกาหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการ
ในระบบเปิ ด จากการปฏิบั ติ จ ริ ง ส่ ว นองค์ก าร-บริห ารส่ ว นต าบลสามารถพัฒ นาระดั บการเปิด โอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้น การปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย
โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการ เพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้ าง ขององค์การ
บริหาร-ส่วนตาบลหนองโน
2. เพื่อปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
ให้เกิด การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
4. เป้าหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
6. วิธีดาเนินการ
1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากภาคประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กาหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี

ผู้แทนชุมชน เข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม ให้ความสาคัญในการมีตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิด
หากเกิดความเสียหาย
3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
10. ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ด้วยเหตุผ ลดังกล่ าวการพัฒ นาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจ และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง ประกอบกั บการให้การศึกษาอบรมเป็น
สิ่งสาคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมได้ดาเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้
และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่ อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนาองค์กร
พัฒนาท้องถิ่น
ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
2. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทั้งในองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีการดาเนินการ
1. ฝุายกิจการสภาตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตาบลและหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี

2. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภา-ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสานัก/กอง
งานที่รับผิดชอบ
3. แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
4. ฝุายกิจการสภาดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายก-องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝุายกิจการสภา สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
10. ผลลัพธ์
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
2. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ๆ
3. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
.

ตัวชี้วัด
จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดู

งาน

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
สาคัญ ที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลาง ก็จะคอยควบคุมดูแลการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป
โดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อ กาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลมีบรรยากาศการทางานแบบมี ส่ วนร่วมและมีประสิทธิภ าพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้ กับองค์กร
สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตาบลและลดการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอมจึงได้ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพื่อกาหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็น
หน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อให้ การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
2. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
6. วิธีการดาเนินงาน
1. จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
2. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ

3. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
10. ผลลัพธ์
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
2. การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่ ง เสริ ม และการพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลาย
องค์ประกอบ และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น ที่มาจากการเลื อกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น บุคลากรเหล่ านี้มี
บทบาทและต้องทาหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอานาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตาบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุล อานาจระหว่างฝุายสภา
กับฝุายบริหาร และที่สาคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นใน
เรื่องต่างๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่
ให้เกิดความสมดุล
ในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วน
ร่วม ในการทางาน
2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
3. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
5. พื้นที่ดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
6. วิธีดาเนินงาน
1. แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ
เช่น
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสานักงานยุติธรรมจังหวัด

- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จานวน ๒ ศูนย์
2. สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นาข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภา-องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
10. ผลลัพธ์
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุกภาคส่วน
ในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อน
ต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้น ให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
2. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
6. วิธีดาเนินการ
1. ขออนุมัติจัดทาปูายประชาสัมพันธ์
2. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์
3. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
4. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
5. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6. ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสอม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
2. นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

