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คำนำ 
 

 การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมือง การปกครอง และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่
หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า  สามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดำเนินชีวิตที่สมควร
และมีคุณค่า  

 ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  หรือ คสช. ได้มีคาสั่งที่ 69/2557 เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ 
กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการ
ทุจริตได ้ 

 พร้อมทั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและให้หน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564) สู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 
2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย  
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ส่วนที่ 1   
บทนำ 

๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการ
ป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น ได้แก่การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจาย
อำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมาก
ขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน 

  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
  (1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วน
ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  (3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  (4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  (5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  (6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย
ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
  (7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

  สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 
  (1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 
  (2) การผูกขาด  ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็น
เรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการ
ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ 
  (3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่
ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบ
การทุจริตของบคุคลเหล่านี้ 



- ๒ - 

(4) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุน
นิยม ทำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่
จะทำพฤติกรรมการทุจริตเพิ่มขึ้น 
  (5) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรง
กลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑.๒ หลักการและเหตุผล 

 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกำกับดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบที่
กฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของ
ประเทศโดยรวม 

 นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน กำหนดให้การบริหาร
ราชการซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะเห็นได้ว่า
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่สำคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการกำกับดูแลโดยองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  และด้วยเหตุ
ที่ว่านี้ ได้มีส่วนทำให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบ มีการกระทำในลักษะที่
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์    
จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามมา 

 ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบ
การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบุคคลที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลงย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุก ๆ ตำแหน่ง จะต้องมีจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม  
ประกอบหลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุปหาก
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อมั่น
และไว้วางใจศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพ่ือขยายผล
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ทำให้ทุก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริง 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 

1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก     

2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก       
ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี 

3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพ่ือให้ระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก     

5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพ
และคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง  
  6. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s audit) ของภาคประชาชนในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก     

๑.๔ เป้าหมาย 

1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
ตลอดจนประชาชน มีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิ
ชอบทุกฝ่าย 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกัน
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการและเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

4. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม 

5. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกสามารถพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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6. สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก     

๑.๕ ประโยชน์ของการจัดทำแผน 

1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายประจำ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยมและ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิ
บาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 

2. ประชาชนมีจิตสำนึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก     

3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลด
โอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ  
ประชาชนในการป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่๒   
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๒ -  2564) 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ การเมืองฝา่ยบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1  โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บรหิาร  
สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจา้งประจำและ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก                       

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000  

1.1.2  มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

- - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.๑  กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ประชาชนทราบ 
(website, facebook, line, บอร์ดประชาสัมพันธ์)  

- - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

1.2.2  โครงการร่วมพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในวัน
สำคัญของชาต ิ

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000  

1.2.3  โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๘0,000 ๘0,000 ๘0,000  

๑.๒.4  โครงการทำความสะอาดแนวปะการังในตำบล 
แหลมตะลมุพุก 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐  

๑.๒.5  โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการัง
เทียม) 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  

๑.๒.6  โครงการรณรงค์เพื่อจดัการและคดัแยกขยะมูลฝอย ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

๑.๒.7  โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแกเ่ด็กและ
เยาวชน  

1.3.๑  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

1.3.๒  กิจกรรมรณรงคเ์ยาวชนไทยโตไปไมโ่กง - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

1.3.๓  โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

รวม 575,000 575,000 575,000  
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

2.1.1 กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

2.2 สร้างความโปร่งใสในการในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทจุริต การสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบยีบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบตัิ
ข้อมูลข่าวสาร ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

2.2.3  กิจกรรม  สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 25,000 25,000 25,000  

2.3 มาตรการการใช้ดลุยพินิจและใช้
อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

2.3.1  กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

2.3.2  มาตรการ การมอบอํานาจ อนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ 

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรอืเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

2๐,000 2๐,000 2๐,000  

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจรติ 

2.5.1  - มาตรการจดัทำข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ                         
- มาตรการการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัตริาชการของของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

๒.๕.๒  - กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุมดูแล 
การปฏิบัตริาชการขององค์การบรหิารส่วนตำบลแหลม
ตะลมุพุก       

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 

              - มาตรการ “ให้ความรว่มมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอสิระ” 

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

  2.5.๓  -  มาตรการ “แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”                                                

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

รวม 45,000 45,000 45,000  
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัให้มีและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ี ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 โครงการ “ปรับปรุงศูนย์ขอ้มูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลมุพุก” 

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

3.1.2 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดา้นการจดัซื้อ- จัด
จ้าง                                          -           

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

3.1.3  มาตรการ “จดัให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก” 

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

3.2 การรับฟังความคดิเห็น การรบัและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์ของ 

๓.๒.๑  โครงการจัดทำทำแผนแมบ่ทชุมชน 2๐,000 2๐,000 2๐,000  

3.๒.๒  โครงการจัดประชาคม  หมู่บ้าน  ตำบล   ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000  

3.2.๓  มาตรการ “กําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง 
ร้องเรียน”  

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

3.2.๔  มาตรการ  “แก้ไขเหตุเดือดร้อน - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

3.3 การส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 

3.3.๑  มาตรการ  “แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

3.3.๒  มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

  ๓.๓.๓  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

รวม ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000  
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4. การเสรมิสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัตริาชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจดัวางระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกำหนด 

4.1.1  กิจกรรม“การจดัทำรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

4.1.2  กิจกรรม “ติดตามประเมนิผลระบบควบคมุภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถ
ดำเนินการได ้

4.2.๑  มาตรการ “ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง 
การโอน ย้าย” 

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

4.2.2  กิจกรรม  “การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ” 

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

4.2.3  กิจกรรม “การจดัหาคณะกรรมการจัดซื้อจดัจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน”                                                                 

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

4.3 การส่งเสรมิบทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

4.3.1  กิจกรรม “การส่งเสริมใหค้วามรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บรหิาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น” 

30,000 30,000 30,000  

4.4 เสรมิพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ ทุจริต 

4.4.1 มาตรการ “เฝ้าระวังการคอร์รัปช่ันโดยภาค
ประชาชน” 

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

4.4.๒ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นาองค์กรชุมชน
คณะกรรมการบรหิารชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ  

1๕0,000 1๕0,000 1๕0,000  

4.4.3 กิจกรรม “การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต” 

10,000 10,000 10,000  

รวม ๑๙0,000 ๑๙0,000 ๑๙0,000  

 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและ 

เป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิต  
ที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชน  
ในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร
และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วย
การกระทำทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้
กำหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยม
เรื่องความซื่อสัตย์ แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่าง
เคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง ประกอบกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กำหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สำหรับข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้ฝ่ายการเมืองข้าราชการ พนักงาน 
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องกำกับความ
ประพฤติของตน ได้แก่ 

๑. พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ   

๒. พงึปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 



- ๑๒ - 

๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 

๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 

 ดังนั้นเพ่ือพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนา
ทีมงานและนำไปสู่การพัฒนาองค์กรโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็น
เข็มทิศนำชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้
อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงได้จัดทำโครงการ ฯ นี้ขึ้นมา 

3. วัตถุประสงค ์
3.๑ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมของ

ข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

3.๒ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร มีกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิม
สมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

3.๓ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับบุคลากรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณธรรมจริยธรรม 

3.๔ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและนำ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

5. พื้นที่การดำเนินการ 
- องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
- สถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกท่ีเห็นสมควรเหมาะสม   
- สถานปฏิบัติธรรมที่เห็นสมควรเหมาะสม 

 

6. วิธีการดำเนินการ 
จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ 

 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายความรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและผู้มีจิตสาธารณะเป็นอย่างไร 
โดยวัฒนธรรมอำเภอยางชุมน้อยและท้องถิ่นอำเภอยางชุมน้อย 
 6.2 การฟังการบรรยายธรรม ฝึกการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การบำเพ็ญจิตเสริมสร้างหลักคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ – 2564) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
๒0,000.- บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.๑ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  

สามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเป็นผู้นำด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ในองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์ 

10.๒ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  
สามารถใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการสร้างความสามัคคีปรองดองความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสามารถประสาน
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้อันจะนำมา
ซึ่งประโยชน์สุขของประชาชน 

10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ได้
พัฒนาตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และ
สังคมส่วนรวม   
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1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1.  ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือส่งเสริมและ

เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน  และพร้อมปฺฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทำให้เกิดการ
ปฏิบัติราชการในหน้าที่ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเป็นสากล เพ่ิมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เป็นที่น่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าโดย
สุจริต ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ยึดถือปฏิบัติราชการโดยให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจึงเห็นความสำคัญ
ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดและได้จัดทำหลักคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการไว้สำหรับในการปฏิบัติ
ตนเพ่ือให้ตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
จิตสำนึกที่ดีในหน้าที่ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาและพนักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มีคุณธรรมจริยธรรม และน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 

3.2 เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรได้ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
3.4 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ในการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 



- ๑๕ - 

6. วิธีการดำเนินการ 
6.1 ส่งเสริม รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรม 
6.๒ สรุปผลการดำเนินการ 

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564) 

 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มี

คุณธรรมจริยธรรม และน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและใน
การปฏิบัติราชการ 

10.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10.3 บุคลากรมีจิตสำนึกตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
10.4 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในการเสริมสร้าง 

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
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1.1.3  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
- 
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1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใ ห้
ประชาชนทราบ (website , facebook , line , บอร์ดประชาสัมพันธ์)  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตในภาคส่วนต่าง ๆ นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น พล

เอกประยุทธ์ จันทร์โอชินายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มีคำสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557  เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ           
ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตให้ลดลง ทั้งนี้การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้แก่ประชาชนในเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตในกรณีศึกษาต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  จนเกิด

เป็นความร่วมมือ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

5. พื้นที่ดำเนินการ  
เขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

6. วิธีดำเนินการ  
 นำข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น ข้อมูลจาก สานักงาน ป.ป.ช. 

และคำพิพากษาในคดี เกี่ยวกับการทุจริตเผยแพร่ผ่ านทาง  website, facebook, line และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์  

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ  
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ร้อยละของช่องทางการสื่อสารที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ : ร้อยละ 100  
10.2 ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

เกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
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1.2.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการร่วมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวันสำคัญของชาติ  

2. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้นั้น นอกจากจะให้หน่วยงานจากภาครัฐ

เข้ามาช่วยพัฒนาและทำนุบำรุงรักษาแล้วทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะเรื่อง
การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม น่าอยู่ มีความปลอดภัย ซึ่งการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนนอกจาก
ความสะดวกสบายของผู้สัญจรไปมาแล้ว ความปลอดภัยบนท้องถนนก็ถือว่าสำคัญยิ่ง นอกจากการปรับปรุง
ภูมิทัศน์สองข้างทางถนนแล้ว การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลแหลมตะลุมพุกบริเวณอ่ืน ๆ ก็ถือว่าเป็น
ภารกิจหลักในการดำเนินงาน เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบขอบเหมือง หรือขอบสระน้ำในเขตตำบล เพ่ือ
ปรับพ้ืนที่บริเวณขอบสระให้สามารถปลูกต้นไม้หรือพืชผลต่าง ๆ สร้างความร่มรื่นสวยงามให้ชาวบ้านที่อยู่
อาศัย ข้างเคียงก็มีความสุข ผู้สัญจรไปมาก็จะสบายตา เกิดความประทับใจ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงเล็งเห็นความสำคัญในการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบล
แหลมตะลุมพุก ให้มีความสวยงาม ปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ และเป็นการทำให้เป็นตำบลน่าอยู่อาศัย  
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสองข้างทาง จึงได้จัดทำโครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

3. วัตถุประสงค ์
๓.1 เพ่ือพัฒนาตำบลแหลมตะลุมพุกให้สะอาด เป็นตำบลที่น่าอยู่มีการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นอย่างดี มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
๓.2 เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม แหล่งต่าง ๆ ในชุมชน 
๓.3 เพ่ือให้เกิดความสามัคคีของประชาชนในตำบล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลแหลมตะลุมพุก 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
เขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

6. วิธีการดำเนินการ 
๖.1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติโครงการ 
๖.2 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึ ง

วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ 
๖.3 กำหนดการจัดโครงการ 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564) 

8.  งบประมาณดำเนินการ 
30,000.- บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) 



- ๒๐ - 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.1 ชุมชนตำบลแหลมตะลุมพุก เป็นตำบลที่น่าอยู่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพเป็นอย่างดี มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
๑๐.2 ประชาชนตำบลแหลมตะลุมพุก มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม แหล่งต่าง ๆ 

ในชุมชน 
๑๐.3 ประชาชนตำบลแหลมตะลุมพุกมีความสามัคคี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑ - 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก แต่จากการที่มีการลักลอบ
ตัดไม้ที่ผิดกฎหมายเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมีจำนวนลดน้อยลง 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้ทำการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กันเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยให้
ธรรมชาติของประเทศกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในปัญหา
ปริมาณป่าไม้ของประเทศ พระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานาประการที่จะเพ่ิมปริมาณของป่าไม้ใน
ประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ได้เสนอวิธีที่ เรียบง่ายและประหยัดในการ
ดำเนินงาน คือแนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า ๓ อย่าง เพ่ือประโยชน์ ๔ อย่าง” ปลูกป่า ๓ อย่าง ได้แก่ ป่าสำหรับ
ไม้ใช้สอย ป่าสำหรับเป็นไม้ผล และป่าสำหรับเป็นเชื้อเพลิง ประโยชน์ ๔ อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอ
กินพอใช้ และระบบนิเวศน์ พออยู่หมายถึงไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ทำที่อยู่อาศัยและจำหน่าย พอกินหมายถึง
ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร พอใช้หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน 
และไม้ไผ่เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก ในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๗) โดยกำหนดให้ องค์การ
บริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชน รวมถึงผู้นำท้องที่ผู้นำ
ท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. วัตถุประสงค ์
 3.๑ เพ่ือให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชน รวมถึงผู้น ำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี และให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน 
 ๓.๓ เพ่ือปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
 ๓.๔ เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาสภาพแวดล้อมป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม 

4. เป้าหมาย 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๐ คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มเยาวชน เด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดคลองปูน และโรงเรียนวัดเนินยาง พนักงานส่วนตำบลคลองปูน และประชาชนทั่วไป 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

6. วิธีการดำเนินการ 
 จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้และการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 



- ๒๒ - 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 80,000.- บาท (-แปดหมื่นบาทถ้วน-) 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐ .๑ เด็ กและเยาวชน รวมถึ งผู้ นำท้ องที่  ผู้ นำท้ องถิ่น ได้ รับความรู้ ในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๐.๒ เกิดความสามัคคี และให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
 ๑๐.๓ ได้รับการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
 ๑๐.๔ ได้ฟ้ืนฟูและรักษาสภาพแวดล้อมป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๒๓ - 

1. ชื่อโครงการ : โครงการทำความสะอาดแนวปะการังในตำบลแหลมตะลุมพุก 

2. หลักการและเหตุผล 
         ชายหาดแหลมตะลุมพุก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางที่มีความสำคัญที่สุดของอำเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก พ้ืนที่ดังกล่าวมีแนวปะการังที่มี
ความสวยงามและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ วิทยาทางทะเลเป็นอย่างมาก เป็นทั้งแหล่งเลี้ยงตัวของสัตว์น้ำ
นานาชนิดซึ่งส่งผลดีต่ออาชีพประมงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญ แต่เนื่องจากภาค
บริการท่องเที่ยวในพื้นที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนขาดการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสม อีก
ทั้งชายหาดแหลมตะลุมพุก ยังได้รับผลกระทบจากขยะที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล ทำให้มี
ความสวยงามตามธรรมชาติต้องด้อยลงและไม่เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และขยะบางส่วนยังส่งผล
กระทบต่อแหล่งปะการังในพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย การทำความสะอาดชายหาดและเก็บขยะใต้ทะเลจึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยฟ้ืนฟูระบบนิเวศปะการังให้สมบูรณ์และยังเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ช่วยกันฟ้ืนฟูให้การท่องเที่ยวมีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน องค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคราชการและเอกชน จัดทำโครงการทำ
ความสะอาดแนวปะการัง เพ่ือทำความสะอาดชายหาด และอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังบริเวณชายหาดแหลม
ตะลุมพุก รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามของจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ส่วน
ราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยเฉพาะการ
อนุรักษ์ปะการัง  
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชายหาด และใต้ทะเลที่สวยงามของอำเภอปากพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

4. เป้าหมาย 
 4.1 ดำเนินการเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณชายหาดแหลมตะลุมพุก โดยนักดำน้ำอาสาสมัครดำ
น้ำทำความสะอาดใต้ท้องทะเลบริเวณแนวปะการังชายหาดแหลมตะลุมพุก 
 4.2 ทำความสะอาดชายหาดแหลมตะลุมพุก โดยมีนักเรียน นักศึกษา ประชาชน หน่วย
ราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณชายหาดและปลูกต้นไม้เพ่ือลดสภาวะโลก
ร้อนในพ้ืนที่ที่กำหนดไว้  
 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 ชายหาดแหลมตะลุมพุก หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดแนวปะการังในตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 35,000.- บาท (-สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

10. ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด          
 10.1 ชายหาด และท้องทะเลแหลมตะลุมพุก ได้รับการฟ้ืนฟูสภาพเหมาะสมต่อการท่องเที่ยว 
และการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ  
 10.2 สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาและอนุรักษ์แก่นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ 
และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเล  
 10.3 ชายหาดและท้องทะเลแหลมตะลุมพุกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และ
เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเทีย่ว 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) 

2. หลักการและเหตุผล 
 ชีวิตความเป็นอยู่ของเรา จำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เข้ามาช่วยในการ
ดำรงชีวิต เพราะธรรมชาติ เป็นแหล่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต เราจึงเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติ อนุรักษ์ 
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่มีความสำคัญ
ควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือ การพัฒนายิ่ง
รุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  ประเทศไทย
นับเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาดังกล่าวทั้งนี้ เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาให้ความสำคัญ
กับ อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการนำเอาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้มีการวางแผนการ
จัดการที่เหมาะสมรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรม 
 ในปัจจุบันแนวปะการังของไทยได้ถูกทำลายโดยฝีมือมนุษย์ไปมากแล้ว หากปล่อยปละละเลย
สมดุลทางธรรมชาติชายฝั่งจะสูญหายไป ด้วยเหตุนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงจัดทำการ
โครงการ “จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม)” เพราะเล็งเห็นว่าปัจจุบันแนวปะการังน้ำตื้นถูก
ทำลายและลดปริมาณลงไปเป็นจำนวนมาจนถึงขั้นวิกฤต มาจากจากฝีมือมนุษย์ที่ทำประมงโดยขาดความ
รับผิดชอบ และการลักลอบตัดปะการังไปขาย ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเอง ทำให้
เกิดผลเสียหายต่อระบบนิเวศทางทะเลและการดำเนินชีวิตของผู้คนบริเวณชายฝั่งเป็นอย่างมาก การรณรงค์
ให้เกิดการอนุรักษ์ตามโครงการจึงเกิดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวแนวปะการังน้ำตื้น มีความสำคัญเป็นอย่าง
มาก ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยและที่อนุบาลของสัตว์น้ำ และปลาทะเลต่าง ๆ ช่วยลดความรุนแรงของคลื่น
ป้องกันการกัดเซาะพังทลายของชายฝั่งได้ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เนื่องจากแนวปะการังมี
ความสวยงามและเป็นแหล่งที่สัตว์ทะเลต่าง ๆ มาอาศัย โครงการนี้ยังมีส่วนช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้
ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ  และเป็นการทำกิจกรรมเพ่ือสังคมร่วมกับประชาชน
ท้องถิ่นในบริเวณที่เราได้จัดกิจกรรมอีกด้วย  รวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือชาวประมงขนาดเล็กที่ประสบ
ความเดือดร้อนจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่ง การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหรือปะการัง
เทียมเป็นกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเลให้มีความอุดม
สมบูรณ์ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  

3. วัตถุประสงค ์
 ๓.1 ฟ้ืนฟูผลผลิตทางการประมง (การจัดการและพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่น) 
 ๓.2 ฟ้ืนฟูสภาพความเป็นอยู่ของชาวประมงทะเลพ้ืนบ้านให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น  (การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม) 
 ๓.3 ฟ้ืนฟูระบบนิเวศบริเวณชายฝั่ง (การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 กลุ่มชาวประมงและธุรกิจที่ต่อเนื่อง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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6. วิธีดำเนินการ 
 เลือกสถานที่จัดสร้างตามความเหมาะสมทางวิชาการ ดังนี้ 

• มีความลึกของน้ำทะเล 6 ม. ขึ้นไป 
• พ้ืนทะเลไม่เป็นโคลนเหลว 
• ไม่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ำทะเลอย่างรวดเร็วในฤดูน้ำหลาก 
• ไม่เป็นพ้ืนที่ซึ่งมีตะกอนแขวนลอยในน้ำมาก 
• ไม่กีดขวางการสัญจรทางน้ำ 
• ไม่เป็นที่หวงห้ามเพ่ือการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ทางทะเลเช่นเขตร่องน้ำเดินเรือเขตจอดเรือ 

เขตพ้ืนที่ท่าเรือเขตสัมปทานขุดแร่และแก๊สธรรมชาติเขตสัมปทานรังนกเป็นต้น 
• ไม่เป็นพ้ืนที่ที่อาจกระทบต่อปัญหาความมั่นคงของประเทศเช่นเขตทหารพื้นที่ฝึกซ้อมทาง

ทะเลเขตชายแดนระหว่างประเทศเป็นต้น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564) 

8. งบประมาณ 
 300,000.- บาท (-สามแสนบาทถ้วน-) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.1 ด้านชีววิทยา สามารถรักษาบริเวณที่เป็นแหล่งเลี้ยงตัวของสัตว์น้ำวัยอ่อน ทำให้
ประชากรรุ่นใหม่ของสัตว์น้ำที่จะเข้าสู่แหล่งทำการประมงมีมากข้ึน           
 ๑๐.2 ด้านเศรษฐกิจ เพิ่มแหล่งทำการประมงท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนการผลิต  
 ๑๐.๓ ด้านสังคม การบริหารการประมงของรัฐ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพลดความขัดแย้ง 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์เพื่อจัดการและคัดแยกขยะมูลฝอย 

2. หลักการและเหตุผล 
 นับตั้งแต่อดีตมาสู่ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสำคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน
และนับวันยิ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยทุกปี
ตามอัตราการเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
การอุปโภคบริโภคของประชาชน ในขณะเดียวกันปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มข้ึน
ในอัตราที่ต่ำ  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ทั้งการจัดเก็บเคลื่อนย้าย รวมทั้งการกำจัด ถึงแม้จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตาม
มาตรา 67 ข้อ 2 รักษาความสะอาดถนน ทางน้ำ  ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอย และสิ่ง
ปฏิกูล ข้อ 7 คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกก็กำลังประสบปัญหาในด้านการบริหารจัดการขยะ
เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้นตามจำนวนประชากรและแหล่งท่องเทียว ปัญหาการทิ้ง
ขยะไม่เป็นที่ไม่เป็นเวลาและปัญหาขยะตกค้างต่าง ๆ ดังนั้นแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในระยะยาว
จะต้องสนับสนุนและขยายผลให้ประชาชนลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนโดยหลักการ 3Rs 
(Reduce Reuse and Recycle) 3) สร้างแรงจูงใจด้านรายได้ให้กับประชาชนในการร่วมกันคัดแยกขยะมูล
ฝอยตั้งแต่บ้านเรือนเป็นต้น ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์
ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือนขึ้น เพ่ือสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ลดปริมาณขยะมูลฝอยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ปัญหาด้านการสาธารณสุข
และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างรายได้และความคุ้มครอง
ให้กับสมาชิกในครัวเรือนด้วย 

3. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ 
 ๓.๒ เพ่ือลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี 
 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน 
 ๓.๔ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน 
 ๓.5 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ไม่เจ็บป่วยง่าย 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนตำบลแหลมตะลุมพุก ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ทั้ง 3 หมู่บ้าน  
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5. วิธีดำเนินการ 
 ๕.๑ จัดทำโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติ 
 ๕.๒ ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมรับสมัครสมาชิก 
 ๕.3 จัดประชุมสมาชิกเพ่ือหารือแนวทางการดำเนินการ และจัดทำระเบียบของโครงการ 
 ๕.4 จัดตั้งและดำเนินการงานตามโครงการรณรงค์เพ่ือจัดการและคัดแยกขยะมูลฝอย 
 5.๕ ประเมินผลโครงการ 

6. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564) 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

8. งบประมาณ 
 20,000.- บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
 9.๒ สามารถลดปริมาณขยะได้ 
 9.๓ ประชาชนมีรายได้จากการขายขยะ  
 9.4 ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึนที่ดีขึ้น 
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1.2.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการ

ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของ
ราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานให้หน่วยงานต่าง ๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานให้
ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้
อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้สําหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย 
ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการ
สําคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามลําดับความจําเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง 
ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสมนอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแหลมตะลุมพุกจึงจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในตำบลแหลมตะลุมพุก 
3.2 สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
3.3สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
6.2 จัดอบรมให้ความรู้ให้กับผู้ร่วมโครงการ 
6.3 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ 
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้  
10.3 มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
10.4 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

1.3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน  

๒. หลักการและเหตุผล  
 เด็กและเยาวชน เป็นกาลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต และมีสติปัญญาที่ดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการดาเนิน
ชีวิตอีกด้วย จึงจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข พระพุทธศาสนาถือเป็นแหล่งรวมหลักธรรมคาสอน ต้นแบบ และระบบจริยธรรมของสังคมไทย 
เด็กและเยาวชนควรได้รับการศึกษา เรียนรู้ คาสอนทางพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติของชาวพุทธ เพ่ือ
เตรียมตัวให้พร้อมสาหรับการดาเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในสังคม  ได้อย่างกลมกลืน ภายใต้
สถานการณ์ท่ีอาจจะมีท้ังดีและไม่ดีเกิดขึ้น โดยสามารถแยกแยะชั่วดี และเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

 การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตแก่เด็ก เยาวชน เป็นหน้าที่ของทุกองค์กร ที่
จะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็ก เยาวชนให้เป็นคนดี 
เป็นที่ต้องการของสังคม และประชาชนทั่วไปให้สามารถดารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขได้  เด็กและ
เยาวชนที่ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดรากแก้ว ไม่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขาด
ความสมดุลเช่นปัจจุบันได้ บ้าน วัด โรงเรียน ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือใน
การจัดการอบรม ให้ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างความเชื่อและความเห็นให้ตรง ตลอดจนติดตาม เฝ้าระวังภัย
สังคมต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยู่ทุกขณะด้วย ที่สำคัญคือ สถาบันครอบครัว พ่อแม่ ต้อง
เอาใจใส่ให้การสนใจต่อลูกให้มากเป็นพิเศษ สอนลูกให้มีความพัฒนาการไปตามวัย สร้างค่านิยมการบริโภค
ที่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก  

 การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุดหน้า แต่ปัญหาทางสังคมก็มากขึ้นเป็นลำดับ เด็ก
และเยาวชนเจริญวัย ก็ต้องคลุกคลีอยู่กับปัญหารอบด้าน ดังนั้น แนวโน้มการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจ
และพัฒนาคนให้มากขึ้น เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข องค์การ
บริหารส่วนตาบลแหลมตะลุมพุก ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างมาก และเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสำคัญของสถาบัน

พระมหากษัตริย์  
 ๓.๒  เพ่ือให้ เด็กและเยาวชนได้น้อมนาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไป

ปรับเปลี่ยนใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการส่งเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน  
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 ๓.๔ เพ่ือสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณหรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 ๓.๕ ปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนให้ทำความดี ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด  

๔. เป้าหมาย  
  เชิงปริมาณ  เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
  เชิงคุณภาพ  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัว เห็นความสําคัญในด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ  
  ๕.๑ ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที ่ติดต่อวิทยากร  

      ๕.๒ ประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกันระหว่าง ผู้นาทางศาสนา ผู้นาท้องถิ่น หัวหน้าส่วน
ราชการในท้องถิ่น  

      ๕.๓ แต่งตั้งคณะทางานที่ประกอบด้วย ผู้นาทางศาสนา ผู้นาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ
ในท้องถิ่น  

      ๕.๔ วางแผนกาหนด วัน เวลา สถานที ่การฝึกอบรม พร้อมกาหนดตารางการฝึกอบรม  
      ๕.5 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจาก อบต.คลองปูน  
      ๕.๖ ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กาหนด  
      ๕.๗ ประเมินโครงการ ข้อดี ข้อเสีย อุปสรรค ปัญหาที่พบ แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบ

ต่อไป  

6. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

7. งบประมาณดําเนินการ 
๓๐,๐๐๐.- บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ – 2564) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสำคัญของสถาบัน

พระมหากษัตริย์  
 ๑๐.๒ เด็กและเยาวชนได้น้อมนาหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้

ในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  
๑๐.๓ เด็กและเยาวชน มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน  
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 ๑๐.๔ เด็กได้รับการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
หรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๑๐.๕ เด็กและเยาวชน ได้ทาความด ีไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด  
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1.3.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรณรงค์เยาวชนไทยโตไปไม่โกง 

2. หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็น
ปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน
นั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสําคัญเพ่ือทําให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
ปัจจุบันประชาชนจํานวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับ
ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน 
หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้ เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับ
สังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอ่ืนๆตามมาอีกมากมายองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์เยาวไทยโตไปไม่โกงขึ้นทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและ
เยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลมี
หน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
ตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่น
ในการทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มี
คุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 
  3.4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
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4. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ  เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
  เชิงคุณภาพ  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัว เห็นความสําคัญ หันมาสนใจปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น และพร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
  5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  5.2 ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เยาวไทยโตไปไม่โกง 

6. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

7. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
๓ ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.256๒ – 2564) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ 
  10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
  10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 
  10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
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1.3.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก   

๒. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 ได้
กำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาประเทศไว้ 6 ด้าน เพ่ือนำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเน้น
ให้มีของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายของประเทศที่มุ่งเน้น ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพ่ือสร้างความสมดุลและ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมอย่างไรก็ตามการดำเนินงานของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าว จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างเต็มที่ เริ่มจากการปลูกฝัง
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับประชาชน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมทั้งการคุ้มครอง ดูแล สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน ด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลัก 3Rs : Reduce Reuse 
และ Recycle (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่) เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในวัยเด็ก การ
เรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับเยาวชน การรวมกลุ่มเป็นเครือขายเพ่ือช่วย
ปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับประชาชน  
จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมกลุ่มเป็นเครือขายเพ่ือช่วยปกป้องและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
  ๓.๒ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๔.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก   

๔.๒ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

๖. วิธีดำเนินการ 
  ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เพ่ือเป็นคณะกรรมการอำนวยการ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงาน 
อถล. ในระดับท้องถิ่น 
  ๖.๒ รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
  ๖.๓ สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
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๘. งบประมาณดำเนินการ 
๒๐,๐๐๐.- บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกทุกคน 

๑๐.๒ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเป็นอาสาสมัครท้องถิ่น 
รักษ์โลกทุกคน 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

1. ชื่อกิจกรรม “กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  
 

2. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน
รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกํากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็น
เวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอย
ยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือด
หายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงาน
ราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก และมากกว่า
คนทํางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหา
ในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจ
ให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความ
เสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหาร
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็น
รูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลัก
ธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุกด้วยการจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

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

1 ครั้ง 
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต   
-  มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
-  มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

       -  มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์   
-  การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ

ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
-  ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม : กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการ
ปฏิบัติข้อมูลข่าวสาร ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตในภาคส่วนต่าง ๆ นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น พล

เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มีคำสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุก
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ รวมถึงการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตให้ลดลงได ้ 

 ทั้งนี้ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสาร 
ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการเพ่ิมข้ึน  

3. วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

6. วิธีดำเนินการ  
ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้าง 

มาตรฐานความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์และ
บอร์ดประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ – 2564) 
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8. งบประมาณดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ร้อยละของจานวนช่องทางที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ : ร้อยละ 100  

 10.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน  
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ กฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๔ - 

2.2.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานส่วนท้องถิ่นก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ผู้คนในท้องถิ่นได้มี

โอกาสดูแลจัดการความต้องการพ้ืนฐานต่าง ๆ ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ด้วยคนในพ้ืนที่ย่อมทราบ
ปัญหาความต้องการของตนและผู้คนในพ้ืนที่ที่ตนพักพิงอยู่เป็นประจำได้ดีกว่า ดังนั้น ในการดูและจัดการ
งานขององค์กรเพ่ือที่จะบรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจัดการองค์กรต้องศึกษาและ
เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนและกระบวนการทำงาน ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจจริงในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ประกอบการทำงานว่าแท้จริง
แล้วเป็นอย่างไรมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานหรือไม่ ซึ่งการศึกษาเรียนรู้
ในสิ่งเหล่านี้ การศึกษาจากข้อมูลที่พบเห็นอยู่ในองค์กรได้กระทำลงไป คงไม่มีผู้ใดจะชี้ภาพให้เห็นได้ดีเท่าที่
ต้องรับผลการกระทำจากสิ่งที่องค์กร และเจ้าหน้าที่ในองค์กรได้ปฏิบัติลงไปซึ่งก็คือ ประชาชนในพ้ืนที่ที่เข้า
มารับบริการจากองค์กรนั้นเอง 

จากภาพสะท้อนดังกล่าวข้างต้นถือได้ว่า เป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ต้องมีการรักษาคุณภาพ
ให้คงอยู่เพ่ือรักษาระดับความพึงพอใจที่มากท่ีสุดให้ได้ เมื่อใดที่ก้าวถึงระดับสูงแล้วสิ่งนี้จะเป็นตัวชี้วัดให้เห็น
ว่า การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่นตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้บรรลุสู่จุดหมายของ
การปฏิบัติงาน ในด้านการให้บริการแก่ประชาชนในท้องที่อันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนแล้ว เมื่อเป็น
เช่นนั้น คณะผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ขององค์กรย่อมได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในท้องถิ่นในการ
ที่จะมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลจัดการท้องถิ่นของตนต่อไปเป็นระยะเวลาอีกยาวนาน 

ดังนั้นการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินโครงการ
เพ่ือนำผลที่ได้รับ นำมาซึ่งการแก้ไข ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานและเพ่ือสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการได้ตรงจุดและเป้าหมายมากที่สุด องค์การบริหารส่วนตำบลคอน
กามได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้มีโครงการสำรวจความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยหน่วยงานที่ให้บริการรับ
สำรวจสอบถามประมวลผลซึ่งได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมฯ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและ
แม่นยำ ในการนำข้อมูลมาใช้ต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาแก้ไข  ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน  
3.2 เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการได้ตรงจุดและเป้าหมายมากที่สุด  
3.3 เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านบริการมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลใน

การทำงานเกิดความพึงพอใจต่อผู้มาใช้บริการอย่างสูงสุด 
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3.4 เพ่ือให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ  กระตุ้น
การทำงานเพ่ือให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในการทำงานในด้านบริการสาธารณะ 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและประชาชนในพ้ืนที่

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกผู้รับบริการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 

6.  วิธีการดำเนินการ 
๖.1 แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินความพึงพอใจ 
๖.2 ประชุมคณะทำงาน 
๖.3 จ้างเหมาสถาบันที่รับสำรวจ 
๖.4 สำรวจ ประมวลผล 
๖.5 การรายงานติดตามและประเมินผล 
6.๖ ประชุมเพ่ือพิจารณา แก้ไข ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน  

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
๓ ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.256๒ – 2564) 

 

8. งบประมาณดำเนินการ 
25,000.- บาท (-สองหมื่นห้าพันบาท-) 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 เกิดความพึงพอใจต่อผู้มาใช้บริการอย่างสูงสุด 
10.2 คะแนนที่ได้รับในแต่ละด้านอยู่ในเกณฑ์ท่ีดียอมรับได้ 
10.3 การให้บริการด้านบริการสาธารณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส ถูกต้อง        

เที่ยงธรรม ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 

กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีนั้นเพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำ
กว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
หรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตามกฎหมายเป็นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกให้สั้นลง 
4.2 ประชาชนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ

ปฏิบัติราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
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6. วิธีดําเนินการ 

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 

ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใด
ที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอํานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน

การให้บริการของเจ้าหน้าที ่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี

ขึ้นและทําให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วย
ความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการดังนั้น การ
ดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ภายใต้กรอบ
อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ราชการ 

4. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
  6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
ทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 



- ๔๙ - 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว 

ตลอดจนการอํานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

2. หลักการและเหตุผล  
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน 

อันสําคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดีดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มี
ความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน
ตําบลทุ่งสง ผู้ที่ทําคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก
อย่างสม่ำเสมอ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นผู้ทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
และผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  โดยการมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทําคุณประโยชน์ให้กับตำบล  ที่ควรได้รับการยกย่อง
ชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน 
องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การ

บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก   
3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม 

3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

แหลมตะลุมพุก 
- ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 



- ๕๑ - 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่

ผ่านการคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
๒๐,๐๐๐.- บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้า

ร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 

และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

- 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอ่ืนใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนด

ดัชนีในการประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็น
หลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับ
สิ่งของต่าง ๆที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายใน
องค์กรโดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายใน
องค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่
หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงจัดทำมาตรการ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 ๓.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 ๓.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการนำไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.๓ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส           

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
6. วิธีการดำเนินการ 
 ๖.1 จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร 
 ๖.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหาร 
 ๖.3 ประชาสัมพันธ์ทุกส่วนราชการ      
 



- ๕๔ - 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด/กองช่าง/กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๕ - 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล     
แหลมตะลุมพุก 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อาจ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ รวมทั้ งมาตรา 45 กำหนดให้ส่วน
ราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการให้บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการความคุ้มค่าในภารกิจ
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กำหนด 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงได้จัดทำข้อตกลงและติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ โดยมีการนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
แหลมตะลุมพุกกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกและหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง 
และลงนามจัดทำข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
 ๓.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 3.๓ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ           

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

6. วิธีการดำเนินการ 
 ๖.1 ชี้แจงแต่ละส่วนงานและทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 ๖.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 
 ๖.3 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน           

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ – 2564) 



- ๕๖ - 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด/กองช่าง/กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๗ - 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุกเนื่องจากเห็นความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช. , สตง., จังหวัด, อําเภอ) แล้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการการให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบ
บัญชีและงบการเงินประจําปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คําชี้แจงและ
อํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้า
หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่
ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อ
ทักท้วง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจาก
วันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและ
ดําเนินการทางวินัย  สำนักปลัด         มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด 
เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบนอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก  เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบ
การทุจริตแต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สํานักงานปลัด/กองช่าง/กองคลัง จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
สํานักงานปลัด/กองช่าง/กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 



- ๕๘ - 

6. วิธีดําเนินการ 
  -  สํานักงานปลัด/กองช่าง/กองคลัง  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล            
แหลมตะลุมพุก 

- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)    

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด/กองช่าง/กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือ
รับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  10.2 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต 
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๙ - 

1. ชือ่มาตราการ :มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”  

2. หลักการและเหตุผล 
  กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แต่ละประเภทได้ให้ อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอําเภอกํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนิน
กิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ 

ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม 

ตะลุมพุกจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

6. วิธีดําเนินการ 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 

  - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี 
หรือคณะทํางาน LPA จังหวัด 

  - การรับการตรวจจากสํานักงานป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
๓ ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด/กองช่าง/กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล

การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 
1. ชื่อมาตราการ : มาตราการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอ
ข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้ง
เบาะแสด้วยตนเองฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่อง
ร้องเรียนประจําองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกรวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกขึ้นเพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง
เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 

 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการ
ทุจริตเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง  ๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงาน
ภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอน
ดังกล่าวไดต้รงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
   ๓ ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – ๒๕๖๔) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุกโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า 
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
การดําเนินการต่างๆ ของรัฐดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดองค์การบริ
หาร่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจึงได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ 
โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกให้บริการ ณ สำนักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  และแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของ
ตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการ
รักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและ

ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จํานวน 1 แห่ง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
  6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร

งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
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หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด 

  6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก สามารถให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงินการ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 

 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจ
หน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและ
การบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่
และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้นการที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ  
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอํานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย
บัญญัติให้เป็นหน้าที ่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั ้งนี ้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและ
เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์
ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกันดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ 
– จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุกโครงการและกิจกรรม 

 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ 

และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก      
ธรรมาภิบาล 

  3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน 
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ตำบลที่ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
หนังสือ และระบบกระจายเสียงไร้สาย 

 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกและชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วน 

ตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้ 
   - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงาน
ราชการ เป็นต้น   
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)  

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง 
  10.2 ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 

70 ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
   - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  – สามารถลด
ปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร 
    ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา ๙ 
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก
จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญ ๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่
หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่
ทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การ
เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุกได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
   พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

6. วิธีดําเนินการ 
   จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้แก่ 

  - บอร์ดหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน 
  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้ 

ประชาชนสืบค้นได้เอง 
  - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี 
  - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
   ๓ ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                สำนักงานปลัด กองคลัง และกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
เพ่ือให้เป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ และสอด 

รับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่นระยะ  4 ปี  และเพ่ือให้ เป็น ไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
ข้อ 17 ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำความต้องการจากแผนชุมชนที่เกิดศักยภาพของชุมชนที่จากดำเนินการ
เองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา จึงกำหนดแนวทางการสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน
พ่ึงตนเองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
ในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้มีนโยบายในเรื่องดังกล่าว  เพ่ือจะได้นำความ
ต้องการของประชาชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงได้มอบหมาย
ให้ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ดำเนินการจัดทาเวทีประชาคมแผนชุมชน เพ่ือ
รับรองข้อมูลใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแผนปฏิบัติ
การแก้ปัญหาของชุมชน  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนเสนอปัญหาแนวทางการแก้ไขของชุมชนทาความเข้าใจในการจัดทำ 

แผนแม่บทชุมชน  
3.2 เพ่ือต้องการให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 

๑๒  
3.3 เพ่ือต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมคิด ร่วมจัดทาแผนแม่บทชุมชน 

พ่ึงตนเอง  
3.4 เพ่ือต้องการให้สมาชิกในชุมขนสามารถจัดทาแผนพัฒนาของตนเองให้สอดคล้องกับ 

แผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองและเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามความต้องการของชุมชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น  เพ่ือทราบแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทชุมชน 

จำนวน 4 ครั้ง ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

5. พื้นที่ดาเนินการ  
  พ้ืนทีต่ำบลแหลมตะลุมพุก 
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6. วิธีดาเนินการ  
6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
6.2 เตรียมดำเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ  
6.3 ดำเนินงานตามโครงการ  
6.4 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน  

7. ระยะเวลาดาเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ – 2564) 

8. งบประมาณดาเนินการ  
20,000.- บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ร้อยละ 100 ของจำนวนชุมชนทั้งหมดเข้าร่วมจัดทำแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง  

   10.2 ทำให้ข้อมูลจากชุมชนที่ร่วมกันคิดสามารถบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมหมู่บ้าน ตำบล  

2.  หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ให้ความสำคัญต่อ

การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอำนาจ ตามหมวด ๑๔ ซึ่งว่าด้วยการ
ปกครองท้องถิ่น การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการมีส่วนร่วมของราษฎรในท้องถิ่น 
ตามมาตรา ๒๘๑ – ๒๙๐ บัญญัติให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การ
บริหารงานบุคคลการเงินและการคลัง และนอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญตามที่ได้แจ้งในข้างต้น ก็ยังมี
กฎหมายอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น มาตรา ๑๖ (๑๕) 
และมาตรา ๑๖ (๑๖) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความ
เสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕๗ (๑) (๖) มาตรา ๖๖  มาตรา ๖๗ (๓) (๖) แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ 
ประกอบกับความในมาตรา ๑๖(๑๐) (๑๙)  แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ในการพัฒนา
ตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และโครงการบริหารงานราชการต้องเป็นไปเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและประโยชน์ของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงได้ทำโครงการจัดเวทีประชาคม เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชนรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค ์
 ๓.1 เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา และความต้องการ เพ่ือ
นำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำร่างแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 ๓.2 เพ่ือสร้างความตระหนักในการร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง 
 ๓.3 เพ่ือประเมินผลการดำเนินงานของท้องถิ่น โดยรับฟังความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยตรงในการนำมาปรับปรุงการให้บริการ การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีตำบลแหลมตะลุมพุกต่อไป 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลแหลมตะลุมพุก จำนวน 3 หมู่บ้าน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ตำบลแหลมตะลุมพุก 



- ๗๒ - 

6. วิธีการดำเนินการ 
 ๖.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 ๖.2 ประสานชุมชน 
 ๖.3 จัดทำเวทีประชาคมเพ่ือให้รับฟังความคิดเห็น และความต้องการของประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๓0,000.-  บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในตำบล 
 ๑๐.2 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมมือแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 ๑๐.3 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

1. ชื่อมาตราการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเป็นหน่วยบริการในการให้บริการแก่ประชาชน

แบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนเพ่ือมุ่งเน้นให้
ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยการ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็น
ช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   มีช่องทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

6. วิธีดําเนินการ 
   จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน  
  -  ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

-  ทางโทรศัพท์ 
-  แจ้งด้วยตนเอง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียน   
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอํานาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เช่น เสียงดัง ได้รับความเดือดร้อนจาก
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน สิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจึงมีหน้าที่เร่งดําเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อน และจะได้

แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้สามารถบรรเทาจากความเดือดร้อนได้ 
3.3 เพ่ือเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อน จากประชาชนในพ้ืนที่ ตำบลแหลม

ตะลุมพุก 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
       องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

๖. วิธีดําเนินการ 
5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ 
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อน 
5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ตะลุมพุก 
5.4 แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอน 
5.5 รายงานต่อผู้บริหารพร้อมทั้งขออนุมัติดำเนินการช่วยเหลือ รอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน 
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 3 วันทำการนับแต่วันรับแจ้ง 
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย

ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่  
1) ไปรษณีย์  
2) โทรศัพท์  
3) โทรสาร  
4) เว็บไซต์  
5) เฟสบุ๊ค 
6) แจ้งด้วยตนเองได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนเป็นประจําทุกเดือน ทําให้เห็นว่า

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

๑๐.2 สามารถดําเนินการแก้ไขเหตุเดือดร้อนตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/     
ร้องทุกข ์

๑๐.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 3 วัน 
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๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๓.๓.๑ ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 

๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก 

 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการดังนั้น เพ่ือให้ องค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบตำบล มีองค์กรในการจัดทํา
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกโดยสำนักงานปลัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของตำบล และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม
ตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกกําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส
และสุจริต 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
จํานวน 8 คน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมตำบล 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก
บางตําแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปีตามที่ระเบียบฯ กําหนดตำบลจึงต้องดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ภายในระเบียบกำหนด
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก
เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกความต้องการของประชาคม
และชุมชนในเขตตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้
ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริม
ให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกอย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธี
ผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วน
ตําบลนั่นคือได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง 

 

4. เป้าหมาย 
   ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 

6. วิธีการดําเนินการ 
  6.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกอย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกได้มี
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
  6.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการ
พัสดุ เพ่ือเรียนรู้ทําความเข้าใจระเบียบต่าง ๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 

7. ระยะเวลาการดําเนิน 
   ๓ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - 2564) 

 

8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
  ๑๐.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป ดังนั้น อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงได้จัดทําโครงการการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ือให้การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีมาตรฐานในการปฏิบั ติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายกําหนด 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ 
  3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการ
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
  3.3 เพ่ือดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุก 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
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6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ 

  6.4 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก (ตามหนังสือสั่งการ                
ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) จํานวน 7 คน ประกอบด้วย 

   (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 
   (2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน 
   (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
   (4) ปลัด (อบจ./องค์การบริหารส่วนตำบล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   (5) หัวหน้าสํานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

   (6)  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการ
ดังนี้ 
    1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

    2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย แล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก
ทราบ เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนิน
ภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
    3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี 
    4) ดําเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกมอบหมาย 
  6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

  6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  6.7 การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 

  6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกพร้อมตัวชี้วัด 

  6.9 การติดตามและประเมินผล 
  6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา
ทราบ เพ่ือปรับปรุงดําเนินการแก้ไขต่อไป 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)  

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดวางระบบ

การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2554 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ 
ข้อ 6 ให้เสร็จสิ้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (31 ธันวาคมของทุกปี)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ซึ่งได้ปรับปรุงและจัดทำข้ึนใหม่แทนคำแนะนำฉบับเดิมซึ่งขอยกเลิกไปแล้ว 

 

3. วัตถุประสงค ์
 ๓.1 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 ๓.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีระบบการควบคุมภายในที่ดี          

ใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างสูงสุด 

4. เป้าหมาย 
 ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ประกอบด้วย สำนักงานปลัด       

กองช่าง  และกองคลัง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

6. วิธีดำเนินการ 
  ๖.1 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลระดับองค์กร 
  ๖.2 แจ้งเวียนทุกส่วนราชการดำเนินการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดั บ
หน่วยงานย่อยและคำสั่งย่อยให้เป็นปัจจุบัน   
  ๖.3 แจ้งเวียนทุกส่วนราชการดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปย.1   
ปย.2 
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  ๖.4 ดำเนินการติดตามประเมินผลระดับองค์กร แบบ ปอ.1, ปอ.2, ปอ.3 
  ๖.5 รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลภายใน 90 วันนับตั้งแต่วัน
สิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
๓ ปี (ปีงบบประมาณ พ.ศ. 256๒ - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   เชิงปริมาณ  จัดทำควบคุมภายในครบทุกองค์ประกอบของการควบคุมภายในทุกส่วน

ราชการ 
  เชิงคุณภาพ  มีการจัดทำแบบรายงานผลการประเมินทำรายงานควบคุมภายในครบถ้วน
ทุกส่วนราชการ ปย.1, ปย.2 
  เชิงประโยชน์ จัดทำการรายงานการควบคุมภายในระดับองค์กร ปอ.1, ปอ.2, ปอ.3  
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กำกับดูแลภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
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4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 
 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล      
แหลมตะลุมพุก 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบ
ควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับ
จากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของ
หน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการ
เงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีการดําเนินการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ

เสี่ยงไปดําเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 

3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
        ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
        สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
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6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล

แหลมตะลุมพุก (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วน
ราชการไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 

6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกนําแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงาน
ผลการดําเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับ
ส่วนย่อย) 

6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกรายงานผลการ
ดําเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่า
มีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
         ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการ

บริหารจัดการความเสี่ยง 
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินผู้กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
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๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทาง
ที่สามารถดำเนินการได้ 
 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะกําหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ
ข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึ ดมั่นใน
หลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างที่มีการดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

6. วิธีการดําเนินการ 
- ตรวจสอบกํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

  - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.
จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน 
  - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
  - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุก 
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  - การบรรจุแต่งตั้ งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต. จังหวัด) ก่อน 
  - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจะออกคําสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) มีมติเห็นชอบการเลื่อน
ระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 
  - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/
เลื่อนตําแหน่ง 
  - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
  - มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน 
  - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต. จังหวัด) ก่อน 
  - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกจะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่ มีมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต. จังหวัด)
การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
  - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
  - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ 
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
  - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย 
และโต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
  - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่ อนขั้นเงินเดือนให้พนักงาน
ทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – พ.ศ. 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนประชาชนสามารถตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ

บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกและมี
แนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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4.2.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ -จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่ นมีการทำงานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ
ได ้
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

6. วิธีดำเนินการ 
  จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกำหนด เพ่ือนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย
เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ๓ ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 256๒ – ๒๕๖4)  
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8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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4.2.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก
จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็น
คณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความ
รวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วน
ตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการ
ปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ
ราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุกให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
   ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มีการ
แต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกให้ความสําคัญใน
การมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่
ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
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 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจ
การจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีความโปร่งใส โดยมี
ตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการส่งเสริมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก 
สภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน
ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้ นเป็นประจําไม่ได้
เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิด
จากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ 
ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการ
พัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 
เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
สําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ
กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุกเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้
ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตาม
มาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงได้จัดทํากิจกรรมอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
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 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีความรู้ความ
เข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 
100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีความรู้ความ
เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จํานวน ๔ คน และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จํานวน 6 คน รวม 10 คน 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
        หน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมที่เห็นว่ามีความเหมาะสม 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดส่งผู้บริหาร สมาชิกสภาเข้าร่วมโครงการอบรม 
 6.2 รายงานผลการเข้าอบรม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
        ๓ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

8. งบประมาณ 
      30,000.-  บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกได้เพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีความรู้ความเข้าใจ
มิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 



- ๙๖ - 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 
 
 

- 
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๔.๔ การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 
 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
  คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ 

ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือ
ว่ามีการกระทําคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชน
เกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค ์
  สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพ้ืนที่ตำบลแหลมตะลุมพุก 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  พ้ืนที่ตำบลแหลมตะลุมพุก 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ   

คอร์รัปชัน 
  6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัป

ชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถ

ตรวจสอบการคอร์รัปชันได้ 
  10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชันในระดับตำบล 
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4.4.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชนคณะกรรมการบริหารชุมชนและ
กลุ่มต่าง ๆ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนในเขต 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เป็นชุมชนที่มีสถานภาพเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งด้านการจัดการ
บริหารชุมชน การพัฒนาองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เป็นผู้นำกลุ่ม ที่
ปรึกษา ตลอดจนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  มาโดยตลอด ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  ได้
มุ่งเน้นการพัฒนา “คนที่เป็นแกนนำและสมาชิกทุกกลุ่มองค์กรในชุมชน” โดยการเพ่ิมทักษะความเป็นผู้นำ
ให้มีศักยภาพ เพ่ิมองค์ความรู้ เพ่ิมประสบการณ์ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือต้องการให้กลุ่มคนเป้าหมาย
ข้างต้นได้พัฒนาแนวคิด มีวิสัยทัศน์ เพ่ือร่วมกันพัฒนา อบต  ชุมชน สังคม องค์กรของตนเองในทุกรูปแบบ 
สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  จึงได้จัดให้มีการ 
ฝึกอบรมแกนนำองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  ทั้งนี้เพ่ือต้องการให้
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลและของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก  ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งนาไปสู่การพัฒนาเพ่ือความเจริญก้าวหน้าใน
ชุมชนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก   

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือต้องการให้บุคคลที่เป็นแกนนำชุมชน แกนนากลุ่มต่าง ๆ องค์กรในชุมชนได้รับ 

ทราบแนวทางในการพัฒนาชุมชนและองค์กรของตนเองให้เข้มแข็ง  
 3.2 เพ่ือต้องการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการเชื่อมโยงองค์กรต่าง  ๆ ในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  เกิดการทำงานเป็นทีม  
 3.3 เพ่ือต้องการเสริมสร้างและกระตุ้นให้ชุมชนได้มีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาชุมชนด้วย

กระบวนการของชุมชน  
 3.4 เพ่ือต้องการให้สร้างทีมงานผู้นำองค์กรให้เป็นทีมงานที่เป็นพลังร่วมกันพัฒนา อบต. 

ในอนาคต  
 3.5 เพ่ื อต้องการส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมของราษฎรในการพัฒ นาท้ องถิ่นตาม

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
หมวด 2 มาตรา 16 (16)  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 แกนนำและสมาชิกกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  

เช่น คณะกรรมการบริหารชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) และกลุ่มองค์กรอ่ืน ๆ ในชุมชน และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง รวมจานวนประมาณ ๕0 คน  



- ๑๐๐ - 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
5.1 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
5.2 ทัศนศึกษาดูงานในพื้นท่ีจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือ  

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 เสนอโครงการเพื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก พิจารณอนุมัติ  
6.2 ประสานงานกลุ่มบุคคลเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม  
6.3 จัดให้มีการฝึกอบรมแผนนากลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม 

ตะลุมพุก   
6.4 สรุปผลการฝึกอบรมนำเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดำเนินการ  
๑๕0,000.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมและทัศนศึกษาดูงานมีความรู้ความเข้าใจบทบาท

หน้าที่ของตนเองและมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ : ร้อยละ 80  
 10.2 ผู้นำชุมชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นแกนนำขับเคลื่อน

กระบวนการพัฒนาชุมชน 
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1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก  

จําเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่าง ๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในพื้นท่ีตำบลแหลมตะลุมพุก 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
  6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  
  6.๓ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
  6.๔ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
  6.๕ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ 
๑๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
   สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
  10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
  ๑๐.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 



 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลมุพุก 
อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๗๕๘๐ ๙๙๕๕   
หมายเลขโทรสาร  ๐ ๗๕๘๐ ๙๙๗๗ 

อีเมล ์: lamtalumpuk.62@gmail.com 
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