
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 4 ปี  

(พ.ศ.2561 – 2564) 
********************************  

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต”   

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
สอม จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมจึง
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 4 ปี (พ.ศ.2561 – 
2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
  

             ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560       
 

                      
    (นายประสาร  แก้วพิทักษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 



 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
4 ปี  

(พ.ศ.2561 – 2564) 
 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๕๗๖๔๔๔ 

 
 

 



ค าน า  
จากสถานการณ์การทุจริตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  และบทเรียนท่ี

ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีผ่านมา สู่การ
ปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน   โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริต
ท่ีประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง  และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่
การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมสอม จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมต่อไป  
  

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 
อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 

สารบัญ  



เรื่อง                           หน้า  

ส่วนที่ 1 บทน า        ๑-๒ 
หลักการและเหตุผล                          ๓-๔ 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย       ๔-๕   
ประโยชน์ของการจัดท าแผน                                ๕-๖  
       
 
ส่วนที่  2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 
มิติที่ 1   การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต     ๗    
มิติที ่2   การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต    ๘-๙     
มิติที่ 3   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน   ๑๐    

         มิติท่ี 4   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ   ๑๑    
  การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   

ส่วนที่  3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
          
มิติที่  1  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   ๑๒-๓๐  

          มิติที่  2  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ      ๓๑-๕๔ 
          มิติที่  3  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   ๕๕-๖๖     
 มิติที่  4  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   ๖๗-๘๒ 
 

 

 
 

 
 

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



 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 
อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 

...................................... 
ส่วนที่ 1 

บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 

5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 

7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 



1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 

หลักการและเหตุผล  
           



  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (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 ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  

 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ     
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 



(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ-บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ ๓ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฎิบัติการทุจริต 
เพ่ือก าหนดแนวทางทางการขับเคลื่อน ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

  

2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น 

 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง 
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

 3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี(Good Governance) 

 4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. เป้าหมาย 

 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 256๔) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม ด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิดระดับชาติ ตลอดจนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรม ในแผนปฏิบัติ การปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตฯ โดยมีเปูาหมายดังนี้ 

 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง  
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่  
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ของข้าราชการ 

 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

4. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง  
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ  
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน      

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้       

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่ มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต  



4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต   

5) องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้าน การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น 
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 ส่วนท่ี ๒ 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม  อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี  
 2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการฝุายการเมืองฝุาย
สภาท้องถิ่น และฝุายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 

๑.โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต 
 
๒. มาตรการส่งเสริมการปฏิบตัิงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมสอม 
 
๓. มาตรการ “เสรมิสร้าง องค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
 

๗,๐๐๐ 

 
 
- 
 
 
- 
 

๗,๐๐๐ 

 
 
- 
 
 
- 
 
 

๗,๐๐๐ 

 
 
- 
 
 
- 

๗,๐๐๐ 

 
 
- 
 
 
- 

 

 ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.มาตรการ “รณรงค์เผยแพร่การ
สร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต” 
๒.มาตรการ”ส่งเสริมการปฏิบตัิและ
การใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
๓.โครงการร่วมใจพัฒนาถางหญ้าสอง
ข้างทาง 
๔.โครงการส่งเสรมิ อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุง 
๕. โครงการพัฒนาคน พัฒนาวัด 
๖.กิจกรรมร่วมรณรงค์ท าความสะอาด
เก็บขยะ ในบริเวณสถานท่ีสาธารณะ 
เช่น วัด มัสยิด โรงเรยีน หมู่บ้าน ฯลฯ. 

- 
 
- 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

- 
 

 

 ๑.๓ การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

๑.โครงการทักษะกีฬา พัฒนาเยาวชน 
 
๒.กิจกรรมสร้างจิตส านึกและตระหนัก
ในความซื่อสัตย์สุจริตในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
        -  น าหลักสตูรโตไปไมโ่กงมา
ปรับใช้ 
        -  อบรมศีล 5 พัฒนาชีวิต 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 

 



       - อบรมหลักค่านยิม ๑๒ 
ประการ 
 

มิติที่ ๑ รวม ๕ โครงการ/๒ กิจกรรม/๔ มาตรการ ๑๒๒,๐๐๐ ๑๒๒,๐๐๐ ๑๒๒,๐๐๐ ๑๒๒,๐๐๐  
 

 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี  
 2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 

๒.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
 

๑.กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อตา้น
การทุจริตของผู้บริหารองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลแหลมสอม 
 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

 

๒.๒ มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
 

๑. มาตรการ “สร้างความโปร่งใส่ใน
การบริหารงานบุคคล” 
๒.มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงาน
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมสอม ปลดั และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
๓.มาตรการ“ให้และเปิดเผยข้อมลูใน
การจัดซื้อจดัจ้าง” 
๔.โครงการวิจัยการส ารวจความพงึ
พอใจของผู้รับบริการจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 

๒๐,๐๐๐ 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 

๒๐,๐๐๐ 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 

๒๐,๐๐๐ 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 

๒๐,๐๐๐ 

 



 ๒.๓ มาตรการการใช้ดลุยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 

๑. มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
๒. กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 

- 
 

 
 

- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 

 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์
 

 ๑. กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณ
แก่เด็กเยาชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาต ิ
 ๒. กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณ
แก่ผู้สูงอายุเนื่องในวันผูสู้งอายุแหง่ชาติ 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 
 

 

 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี  
 2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจรติ 

๑. มาตรการ “จดัท าข้อตกลงปฏบิัติ
ราชการ” 
 
๒. มาตรการ “ให้ความร่วมมือ 
กับหน่วยงานตรวจสอบ ท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 
 
๓. มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน” 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มิติที่ ๒ รวม ๑ โครงการ/ ๕กจิกรรม/ ๖ มาตรการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  



 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ปี  

2561 
ปี  

 2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 
 

3.1 จดัให้มีการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ของ อปท.ได้
ทุกขั้นตอน 

๑ มาตรการ “เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่
ส าคัญและหลากหลาย”(ข้อมูลการ
จัดซื้อ จัดจ้าง แผนพัฒนา อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี รายงานผลการด าเนินงาน
ต่างๆ) 
๒.มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม”
(website/Facebook/ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร/เสยีงตามสาย/รถ
ประชาสมัพันธ์/วารสาร/ไวนลิ/
รายงานผลการด าเนินงาน ฯลฯ.) 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 

3.2  การรับฟังความคดิเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 

 3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกจิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต. 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 



มิติที่ ๓ รวม  ๑ โครงการ/๑ กิจกรรม/ ๔ มาตรการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

 
 

 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ปี  

2561 
ปี  

 2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๔. การ
เสรมิสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1  มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคมุภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

๑.มาตรการ “จัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน” 
 
๒.มาตรการ “ติดตามประเมินผล
ระบบควบคมุภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแหลมสอม” 
 
 
 

- 
 
 

 
- 
 

 

- 
 
 

 
- 
 
 
 
 

- 
 
 

 
- 
 
 
 
 

- 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้
 
 
 

๑.กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
๒.กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 4.3 การส่งเสรมิบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

๑. มาตรการ การส่งเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๒.มาตรการ ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
๓.มาตรการ การมสี่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

 



 4.4 การพัฒนาเครือข่ายการ
ปูองกันการทุจริต(ปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงเป็นเสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและบรูณา
การทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต) 

๑.กิจกรรมตดิปูายประชาสมัพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจรติ 
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มิติที่ ๔ รวม  โครงการ/๓ กิจกรรม/ ๕มาตรการ - - - -  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ตามแผนปฏิบัติการ 

 

 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการหากมีเป็นลักษณะของโครงการจะต้องด าเนินการเขียนโครงการ
เพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ หากเป็นกิจกรรม/มาตรการ อาจด าเนินการตามแนวทางของแต่ละส่วน
ราชการก าหนดโดยไม่มีลักษณะเป็นโครงการ โดยการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่เป็นลักษณะของ
โครงการมีรายละเอียดการเสนอโครงการ ดังนี้ 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

         การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน  ท าให้ทุกภาคส่วนของสังคมต่าง
ให้ความส าคัญกับความโปร่งใส่ การปลูกจิตส านึกปรับฐานความคิดกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ของตน โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและวินัย ทั้งนี้การปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ช่วยให้ข้าราชการการเมือง 
ข้าราชการการประจ าฯลฯ. มีความรับผิดชอบตระหนักในการใช้อ านาจหน้าที่ ปฏิบัติภารกิจหรือบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันจะน าไปสู่การสร้างคน/สร้างกลไก/เครื่องมือต่างๆที่เป็นนวัตกรรม
ใหม่ๆในการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน โปร่งใส่ และตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 

      เพ่ือให้บุคคลกลุ่มเปูาหมายมีจิตส านึกและตระหนักถึงการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

- ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพงาน ปริมาณงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน  
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
- ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น เต็มใจ รวดเร็ว 
-  มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 
-  มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดีมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กัน 

เมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่ท าให้เกิดความเสียหายอันเนื่องจากการท างานที่ผิดพลาด 



 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

             ข้าราชการฝุายการเมืองและ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม จ านวน  ๔๕ คน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ      
             องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม  อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

  6. วิธีด าเนินการ 

         จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ระเบียบ กฎหมายต่างๆ/ เปิดวีดิโอ โทษของการทุจริต โดยท่านผู้บริหาร 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่     

๗.ระยะเวลาด าเนินงาน   
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

8. งบประมาณ    

         ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน ๗,000  บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. ข้าราชการฝุายการเมืองและประจ า มีความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  

2. ข้าราชการฝุายการเมืองและประจ าได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการประพฤติปฏิบัติตน
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนมีส่วนร่วม
ในการเฝูาระวังและการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 

 
 

  



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมสอม” 

2. หลักการและเหตุผล 

กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระท า ก าหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความ
สะดวกและให้บริการ   แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,
ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการ         แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วน -
ต าบลหนองโน ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมสอม” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน    ที่ ชัดเจนและเป็นสากล 

 2. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล  และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3. เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ         
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

 4. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามล าดับ 



 5. เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม เปิดเผย            
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสาร   ของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การ-บริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

  



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมสอมจึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ข้อมลู/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตส านึก 



 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑.  ชื่อโครงการ (มาตรการ “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ท าให้เกิดปัญหาเช่น ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็น
ความส าคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ 
ดังนั้นจึงควรท าให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุล
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพ่ือให้
เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ 
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม พิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึง
ได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลแหลมสอม (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพ่ือปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 )    พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การ
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 



 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน 
และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

4. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

 เด็กและเยาวชนต าบลแหลมสอม จ านวน  ๘๐  คน 

 เชิงคุณภาพ 

 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 

 5.3 ด าเนินการตามโครงการ 

 5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

 



10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     1. เด็กและเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

     2. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได ้

     3. เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “รณรงค์เผยแพร่การสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมสอมจึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตส านึก 

 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  



7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝุายนิติกร ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 

 

 

  



๑. 

๑.  ชื่อโครงการ    โครงการร่วมใจพัฒนา  ถางหญ้าสองข้างทาง 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ด้วย บริเวณสองข้างทาง ถนนภายในต าบลแหลมสอม มีหญ้ารกปกคลุมช่องทางจราจรอีกท้ังมีพืชคลุมดิน
เจริญเติบโตปกปิดปูายบอกเส้นทางจราจร  รวมทั้งถนนที่เชื่อมต่อระหว่างต าบลมีการเดินทางไปมาของประชาชนทั้งภายใน
ต าบลและบริเวณใกล้เคียง อีกท้ัง เป็นช่องทางที่จะเชื่อมต่อไปยัง แหล่งท่องเที่ยวภายในอ าเภอปะเหลียน แต่ถนนภายใน
ต าบลแหลมสอม  มีสภาพปัญหาที่ต้องปรับปรุง  คือ หญ้ารกบริเวณสองข้างทาง ปกปิดช่องทางจราจร รวมทั้งมีก่ิงไม้บดบัง
ปูายจราจร และมีหญ้ารกบริเวณคูระบายน้ าท าให้น้ าไหลไม่ได้  เมื่อฝนตกลงมาท าให้น้ าท่วมขัง อีกท้ังไม่มีความสวยงาม 
และความเป็นระเบียบ ก่อให้เกิดปัญหาความไม่สะดวกและปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม  จึงได้จัดท าโครงการร่วมใจพัฒนา ถางหญ้าสองข้างทาง เพื่อ
แก้ปัญหาการจราจร และเพ่ือความสวยงามแก่ผู้พบเห็น ให้มีระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทั้งที่อาศัยและผู้มาเยือน   

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนภายในต าบลแหลมสอม  
 ๓.๒ เพ่ือแก้ปัญหาคูระบายน้ า ไม่ให้มีน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน  
 ๓.๓ เพ่ือถางหญ้าสองข้างทางถนน ดูสะอาด ปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา  
 ๓.๔ เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นการร่วมลดภาวะโลกร้อน 

๔.  กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้าราชการ เยาวชน อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ผู้น าชุมชน องค์กรเครือข่ายอื่นๆ และ ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ช่วยกันถางหญ้าสองข้างทางภายในเขตต าบลแหลมสอม                    อ าเภอปะเหลียน จังหวัด
ตรัง  

๕.  สถานที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่สองข้างทางถนนภายในเขตต าบลแหลมสอม  อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 

6.  วิธีด าเนินการ   
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องจัดท าโครงการ  อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน และผู้สนใจ รายงาน

ผู้บังคับบัญชา เพ่ือขออนุมัติโครงการ 
2. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการจัดท าโครงการ และจัดประชุมชี้แจงซักซ้อมความ

เข้าใจในการปฏิบัติ 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงโครงการ ที่จะมีการจัดกิจกรรม 
4. ก าหนดวันจัดโครงการ 

  - ด้านอ านวยความสะดวก เร่งรัดให้มีการแนะน าการใช้เส้นทางเพ่ือเกิดความสะดวกในการเดินทาง เช่น 
ปูายแนะน าเส้นทาง แนะน าสถานที/่แหล่งท่องเที่ยว และแก้ไขปัญหาความสับสน ปูายแนะน าบริเวณทางเชื่อม/ทางแยก ให้
ชัดเจนและอยู่ในสภาพสมบูรณ์  
  - กิจกรรมที่ต้องด าเนินการบนโครงการร่วมใจพัฒนา  ถางหญ้าสองข้างทาง  
   1) ซ่อมบ ารุงผิวทางและตรวจสอบสภาพทางอย่างสม่ าเสมอ  
   2) ซ่อมบ ารุงเส้นจราจร เครื่องหมายทางข้าม เส้นชะลอความเร็ว  
   3) ซ่อมบ ารุงไฟฟูาแสงสว่างไฟสัญญาณจราจร  
   4) ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้าทั้งสองข้างทาง ตลอดสายทาง  
   5) ท าความสะอาดปูายจราจร ปรับปรุงให้เห็นชัดเจนทั้งกลางวัน/กลางคืน  
   6) ติดต้ัง/ปรับปรุงปูายแนะน าเส้นทาง ให้ครบถ้วนและจัดระเบียบปูายโ ษณาข้างทาง 
   7) ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการถนนปลอดภัย-ถนนสีขาว  



๑.ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
หลักการและเหตุผล 

      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะใน
ประเทศไทย ที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เมื่อประชากรของประเทศมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมมี
ความต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆสูงขึ้น ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน
ทรัพยากรเหล่านั้นถูกใช้และถูกท าลายจนเกินความสามารถที่ฟ้ืนตัวได้ทัน เป็นเหตุให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศเกิดความเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
จึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามี
ความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน 
        องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด  ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนของตนเอง 

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ๑.เพ่ือดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน 

 ๒.เพ่ือให้ประชาชนเห็นความส าคัญ และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๓.เพ่ือลดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมที่ถูกท าลายให้กลับ
มีสภาพดีขึ้น และเป็นมรดกของชาติสืบไป 

 ๔.เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน 

 ๕.เพ่ือสร้างทัศนียภาพที่สวยงามในชุมชน 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

 ๑. ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า พื้นที่สาธารณประโยชน์ ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม โดยบูรณาการร่วมกับผู้น าชุมชน ประชาชนในต าบลแหลมสอม 

 ๒.ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมสอม ผู้น าชุมชน และประชาชนในต าบลแหลมสอม  จ านวน  ๑๐๐ คน 

 

๕.พ้ืนที่ด าเนินการ 



 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ แหล่งน้ า คู คลอง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๑.จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

 ๒.ประชุมชี้แจงให้แกนน าในชุมชนทราบ 

 ๓.ประชาสัมพันธ์โครงการให้แกนน าชุมชน แจ้งข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกในชุมชนทราบถึงโครงการ/
กิจกรรม 

 ๔.จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆตลอดจนประชาชนทั่วไป 

 ๕.ติดตามผลการด าเนินงาน และสรุปรายงานเสนอต่อนนายกองค์การบริการส่วนต าบลแหลมสอม 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘.งบประมาณในการด าเนินการ 

 ๓๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัด องค์การบริการส่วนต าบลแหลมสอม 

๑๐. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ ์

 ๑.ท าให้ประชาชนรู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 ๒.ท าให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 ๓.ท าให้ทัศนียภาพของชุมชนสวยงามน่ามอง 

 ๔.ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี 

 

 

 

 



 

๑.ชื่อโครงการ “พัฒนาคน พัฒนาวัด ต้อนรับเข้าพรรษา” 

๒.หลักการและเหตุผล 

      ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เป็นวันส าคัญ ในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสง ์อธิษฐานว่าจะพักประจ า
อยู่ ณ ที่ใดท่ีหนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีก าหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดย
ไม่ไปค้างแรมที่อ่ืน หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า จ าพรรษา ("พรรษา" แปลว่า ฤดูฝน ,"จ า" แปลว่า อยู่) 
พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นศาสนพิธีส าหรับพระภิกษุโดยตรง ละเว้นไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม เริ่มนักตั้งแต่วัน
แรม 1 ค่ า เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 
11 หรือวันออกพรรษา) 
       เมื่อวันเข้าพรรษาเวียนมาถึงในปีหนึ่งๆ หน้าที่ของพุทธศาสนิกชนในวันเข้าพรรษา ก็นิยมท าบุญ ตัก
บาตร ไปวัด ฟังธรรมเทศนาด้วยถือว่าถึงวันประดิษฐานพระพุทธศาสนา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมสอม จึงก าหนดจัดท าโครงการพัฒนาคน พัฒนาวัด ต้อนรับเข้าพรรษา เพ่ือท าความดีถวายเป็นพุทธมา
มะกะของพุทธศาสนิกชน โดยมีความร่วมมือของประชาชนไม่ว่าจะเป็น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมสอม นักเรียนโรงเรียน
บ้านนาทุ่ง นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท และประชาชนในต าบลแหลมสอม ร่วมในโครงการดังกล่าว 

๓.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป 
 2. เพ่ือเป็นการบูรณาการการท างานเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจกันระหว่างก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน นักเรียน และประชาชนต าบลแหลม
สอม 
3. เพ่ือเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของทุกภาคส่วน 4. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชนในต าบลแหลมสอม 

๔.เปูาหมาย/ผลผลิต 

          ๑. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ านวน ๓๓ คน 
          ๒. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.แหลมสอม จ านวน ๒๕ คน 
          ๓. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง จ านวน ๓๒ คน 
          ๔. นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมสอม จ านวน ๒๐ คน 
          ๕. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทุ่ง จ านวน ๓๐ คน 
          ๖. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท จ านวน ๑๐ คน 
          ๗. ประชาชนทั่วไป (ประมาณ) จ านวน ๑๐ คน 

๕. พ้ืนที่ด าเนินกร 

        ๑. วัดหน้าลา หมู่ที่ ๗ ต าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 



        ๒. วัดโคกมะขาม (วัดหาดเลา) หมู่ที่ ๔ ต าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

 

๖.วิธีการด าเนินงาน 

       1. ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือก าหนดกิจกรรม 
       2. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติด าเนินการ 
       3. ด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
       4. ประสานแจ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. นักเรียน เข้าเพ่ือโครงการดังกล่าว 
       5. ด าเนินการตามโครงการ 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

       ๔ ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณ  

      40,๐๐๐ บาท 

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

      กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

๑๐.ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ ์

      ๑. การสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยคงอยู่สืบไป 
      ๒. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. และนักเรียน ได้ร่วมกัน 
          ท าบุญและตระหนักถึงความส าคัญของพุทธศาสนา 
      ๓. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. และนักเรียน ได้มีส่วน 
ร่วมในการส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
  ๔. เกิดพลังความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ 
           ฝุายปกครอง และนักเรียน 
 

 

 

 

 



๑. ชื่อโครงการ โครงการค่ายทักษะกีฬาพัฒนาเยาวชน ประจ าปี 2560 

๒.หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนนับว่ามีความส าคัญยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงของประเทศชาติ
เนื่องจากเยาวชนคือก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายด้านการกีฬาในการส่งเสริม
กิจกรรมกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยให้เด็กและเยาวชนได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบ การเล่นกีฬาเป็นการพัฒนาคนแบบบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น การ
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถภาพของร่างกายในทุกๆ ด้าน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝึกการตัดสินใจ การคิด
แก้ปัญหา อีกท้ังยังเป็นการฝึกสมาธิที่ดี รู้จักการให้อภัย ฝึกการมีระเบียบวินัย มีน้ าใจเป็นนักกีฬา ห่างไกลจาก
สิ่งเสพติดและอบายมุขท้ังปวง โดยเริ่มตั้งแต่ทักษะพ้ืนฐานการเล่นกีฬา กฎกติกาจนกระทั่งพัฒนา สู่ความเป็น
เลิศ สามารถท่ีจะเป็นตัวแทนของท้องถิ่นเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น และสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง วงศ์ตระกูล
และท้องถิ่นตลอดจนเป็นนักกีฬามืออาชีพต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬา เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดโครงการค่ายทักษะกีฬาพัฒนาเยาวชน ประจ าปี 
2560 ขึ้น เพื่อกระตุ้นเยาวชนให้มีความตื่นตัวในการออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง ใช้กีฬาเป็นสื่อ
ในการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย มีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีความซื่อสัตย์และรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบเรียนรู้การท างานร่วมกันเป็น หมู่คณะ 
และหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด อบายมุขทั้งปวง อีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนแสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา
อย่างถูกวิธี ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศในอนาคต 

    ๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือเป็นการพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬาให้แก่เยาวชน 

๒. เพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง 

๓. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

๔. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 

          ๕. เพ่ือให้เยาวชนได้ใช้ชีวิตในสังคมหมู่มากโดยใช้กิจกรรมกีฬาในการขับเคลื่อน 

    ๔.เปูาหมาย 

1. ประเภทกีฬาฟุตบอล เยาวชนจ านวน 20 คน 

๒. ประเภทกีฬาวอลเล่ย์บอล เยาวชนจ านวน 20 คน 

๓. ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ เยาวชนจ านวน 20 คน 



๕.วิธีการด าเนินงาน 

1. ประชุมคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือก าหนดกิจกรรม 

2. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติด าเนินการ 

        3. ด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

4. ประสานแจ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. เยาชน เข้าเพ่ือโครงการดังกล่าว 

        5. ด าเนินการตามโครงการ 

        6. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

          ๖.ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

           ๗. สถานทีด่ าเนินการ 

ณ ถ้ าน้ าทิพย์ หมู่ที่ 7 ต าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

          ๘. งบประมาณ 

 50,๐๐๐.-บาท   

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

         ๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เยาวชนได้รับการพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา 

2. ได้สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง 

3. ได้ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

4. เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 

5. เยาวชนได้ใช้ชีวิตในสังคมหมู่มากโดยใช้กิจกรรมกีฬาในการขับเคลื่อน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 



 กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม” 

2. หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่น
ใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร



ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไป
ได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานใน
หน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมสอมด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  

 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

 4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 4 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมสอม 

 2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 3. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 



 4. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

 5. จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

 6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

 7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

 8. รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  

  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

  - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 4 ปี จ านวน 1 
ฉบับ 

 10.2 ผลลัพธ์ 

  - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมมีความโปร่งใส สามารถปูองกัน
การทุจริตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 

  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

 

 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 

 พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ ต้องเริ่ม
มาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างาน
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
สอม 
 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได ้
 3. เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
สอม ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม จ านวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 



 ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 4. ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. ผลผลิต 

  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 1 
มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 2. ผลลัพธ์ 

  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่
น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริต     ของเจ้าหน้าที่ได้ 



  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ “ให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่
องค์การบริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2๕๓๗ (แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการ
โดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

 



 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 

  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  



 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

 10.2 ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
และหัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย     ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ 
หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุาย
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการ   เกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ  ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ 
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
ก าหนดให้การบริหาร-ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริห ารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๐  ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วน
ต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจมอบหมายการ
ปฏิบัติราชการ  ให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
นายกองค์การบริหาร-ส่วนต าบลได้ ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วน
ต าบล และลูกจ้างองค์การ -บริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การ-บริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่
มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามท่ีนายกองค์การ-บริหารส่วนต าบล มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดตรัง   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดตรัง 



 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการ  ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ             การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3. เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4. เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ   ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้า-ส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหาร-ส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วน-ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ และ
ถือปฏิบัติ 
 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 



 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ผลผลิต 

  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

 2. ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
  



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น     พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน    และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จาก
ภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้
ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่
จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล      
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกา    ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพและ     เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับ
การตอบสนองความต้องการ     เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้าง
ความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้
ขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 
 2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3. เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 



 ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม จ านวน 1 ครั้ง 
ต่อปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ  

 2. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่
ก าหนด 

 3. สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจ 

๔. ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 

 ๕. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ๒๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. ผลผลิต 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล           
จ านวน 1 ฉบับ 

 2. ผลผลิต 

  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 



  

  



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า
ปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมจึงได้จัดท ากิจกรรมปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลด
ขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

 2. เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 3. เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 

 4. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 1. เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมให้สั้นลง 

 2. ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลแหลมสอม 

 3. ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 

 4. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

 5. ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 



5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ให้ประชาชนทราบ 

 4. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 

 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่

2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 



 3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

 4. ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 

 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

6. วิธีด าเนินการ 



 1. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

 2. ด าเนินการออกค าสั่งฯ 

 3. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมสอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับ
มอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม       แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีข้ึน      เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการน าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

  



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” 
ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

6. วิธีด าเนินการ 

 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 

 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด 



 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมสอม รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
สอมขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  

 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 

 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดี ยวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมสอมให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมสอมตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมโดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 

 3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 

 3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท
ขึ้นไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 



- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมสอม” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูล
ที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 

 3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

 3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 



- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที ่

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง 

- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง

ข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ ประชุมประชาคมต าบลแหลมสอม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และแผนชุมชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

ชื่อโครงการ โครงการประชุมประชาคมต าบลแหลมสอม  

หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดที่ก าหนดให้มีระยะเวลาสี่ปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา ๔ ปี เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมในอนาคต ในการจัดท าแผนพัฒนา ๔ ปี ให้เป็นไปตามขั้นตอน และ
กระบวนการที่ก าหนด และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมสอม 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา ๔ ปี บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง การจัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมต าบลเพ่ืออบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
กับประชาชนในการจัดเวทีประชาคม ให้ประชาชนเข้าใจและให้ความส าคัญของการประชาคม การมีส่วนร่วม 
และความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้รับทราบ
ปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน มาใช้ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนโดยแท้จริง จึงได้จัดท าโครงการประชุมประชาคมต าบล
แหลมสอม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และแผน
ชุมชนขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในต าบลแหลมสอม 

วัตถุประสงค์ 

๑ เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการท าประชาคม 

๒ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๓ เพ่ือให้ประชาชนเห็นถึงความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นกับการมีส่วนร่วมของ ประชาชน 

๔ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน 

๕ เพ่ือให้มีการน าเสนอข้อมูลเพ่ือการพัฒนา และความต้องการของประชาชน เพ่ือจักได้น าข้อมูลหรือปัญหาไป
ก าหนดโครงการ/กิจกรรม 

 



เป้าหมาย 

ด าเนินการจัดโครงการประชุมต าบลแหลมสอม โดยมีกลุ่มเปูาหมายตามสัดส่วนที่ก าหนด ดังนี้ 

๑. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม จ านวน ๒๑ คน 

๒. ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน จ านวน ๑๑ คน 

๓. หัวหน้าสถานีอนามัยทุกคน จ านวน ๒ คน 

๔. ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกคน จ านวน ๓ คน 

๕. ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจ าต าบล จ านวน ๒ คน 

๖. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าต าบล (อสม.) จ านวน ๒ คน 

๗. อาสาปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) จ านวน ๒ คน 

๘. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จ านวน ๒ คน 

๙. กลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มเกษตรกร จ านวน ๕ คน 

๑๐. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน ๒ คน 

๑๑. เยาวชน จ านวน ๕ คน 

๑๒. ผู้สูงอายุ จ านวน ๕ คน 

๑๓. ร้านค้า จ านวน ๔ คน 

๑๔. คัดเลือกจากประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งในต าบล จ านวน ๑๘๗ คนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจ านวน
ครัวเรือนในต าบลแหลมสอม รวมทั้งหมด จ านวน ๒๕๐ คนผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนที่ก าหนด ร้อยละ ๖๐ 
จะต้องไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คน 

วิธีการด าเนินโครงการ 

๑. ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่ พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินงานของโครงการ 

๒. ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการประชาคมต าบลแหลมสอม ในวันเวลาที่ก าหนด 

๓. สรุปผลการด าเนินงาน และประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 



ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

งบประมาณ 

๒๐,๐๐๐ บาท 

กิจกรรม 

๑. การจัดท าแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และแผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๒. ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน และประชาชน 

๓. ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมได้รับทราบปัญหา/ความต้องการของประชาชน และน ามาจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการ 

๔. ท าให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์

1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม
ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 

 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

6. วิธีการด าเนินการ 

 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

9. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 



 1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ เข้าถึงได้หลากหลาย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมเป็นหน่วยราชการท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะหลายประเภทให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามกฎหมายแบบครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการ
น ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มี
ความเท่าเทียมและโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 

 3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการ ของค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 
- ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 



9. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมสอม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม
และแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม
องค์การบริหารส่วนต าบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมก าหนดด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม จ านวน  ๒๑  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมบางต าแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้อง
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ



กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 
องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแหลมสอมเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมสอมและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมสอม ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดย
ใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

 2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล
ภายในเวลาที่ก าหนด 

 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 



5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

6. วิธีด าเนินการ 

 ๑. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

 ๒. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน   ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

          2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
สอม       จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็น
ประจ าทุกป ี

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
สอม 

 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอ
มทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 

 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ส่วนราชการทุกส านัก/กองขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 

 ๒. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 ๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ด าเนินการประเมินองค์ประกอบ และ
ประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ  



 ๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 

 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลัง  เกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจ ริตคอร์รัปชันมีการท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

 2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 

 3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 4. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม        โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชน
ทราบทุกสามเดือน 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 

 3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 

  



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราช-กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล   ทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการ
ในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การ-บริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้น    การปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย 
โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการ  เพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้ าง ขององค์การ
บริหาร-ส่วนต าบลหนองโน 

 2. เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 
ให้เกิด   การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 

 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากภาคประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 

 2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี



ผู้แทนชุมชน    เข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม ให้ความส าคัญในการมีตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิด
หากเกิดความเสียหาย 

 3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

10. ผลลัพธ์ 

 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน 
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

  



1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม       
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจ     และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็น
สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้
และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ    ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง  มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร 
พัฒนาท้องถิ่น         ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 

 2. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

 3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

6. วิธีการด าเนินการ 

 1. ฝุายกิจการสภาตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณ ี



 2. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภา-ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กอง
งานที่รับผิดชอบ 

 3. แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา      
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

 4. ฝุายกิจการสภาด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายก-องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝุายกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

10. ผลลัพธ์ 

 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 

 2. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 

 3. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

.     ตัวช้ีวัด 

 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน 

  



1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญ   ที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลาง     ก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป
โดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมี   ส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร 
สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท                 
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็น
หน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ือให้  การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 

 2. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

 3. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้าหมาย 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

6. วิธีการด าเนินงาน 

 1. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 

 2. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 



 3. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

10. ผลลัพธ์ 

 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 

 2. การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มี
บทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝุายสภา
กับฝุายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นใน
เรื่องต่างๆ           เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่
ให้เกิดความสมดุล          ในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วน
ร่วม ในการท างาน 

 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 

 3. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

5. พื้นที่ด าเนินงาน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

6. วิธีด าเนินงาน 

 1. แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 
เช่น  

 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด  



- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก 

 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน ๒ ศูนย ์

 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภา-องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

10. ผลลัพธ์ 

 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาคส่วน
ในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อน
ต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 

 2. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 

 2. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 

 3. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 

 4. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

 5. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 

 6. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 



8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 

 2. น าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


