
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลมุพุก 
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 



คำนำ 
 

 การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง 
การปกครอง และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นส่ิงสำคัญท่ีหน่วยงานใน
ภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า  สามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ท่ีจะต้องประสานความร่วมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ท่ีถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดำเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณค่า  

 ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคาส่ังท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้  

 พร้อมท้ังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) สู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2565) องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2565) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกขึ้น เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดไว้ และเป็นการ
ถือปฏิบัติตามคำส่ัง คสช. ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่ง
เป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย  
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ส่วนท่ี 1   
บทนำ 

๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
 การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญ
เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน 

 ลกัษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 (1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
 (3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 (4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 (5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 (6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
 (7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังนี้ 
 (1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างท่ีทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทำให้เกิดการทุจริต 
 (2) การผูกขาด  ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ 
 (3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 



- ๒ - 

 (4) สิ่งจูงใจ  เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 
 (5) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑.๒ หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึด
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นท่ี ส่วนการกำกับดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าท่ีจำเป็นตามกรอบท่ีกฎหมายกำหนด และ
ต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน กำหนดให้การบริหารราชการซึ่งรวมทั้ง
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาใน
ระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ท่ีสำคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง และปัญหาการกำกับดูแลโดยองค์กรท่ีมีอำนาจหน้าท่ีตามกฎหมาย  และด้วยเหตุท่ีว่านี้ ได้มีส่วนทำ
ให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไป
ในทางท่ีเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบ  มีการกระทำในลักษะท่ีเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

จากสภาพปัญหาท่ีพบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามส่ือส่ิงพิมพ์หรือส่ือประชาสัมพันธ์    จะพบว่า
ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปช่ันเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ความเช่ือมั่นให้กับหน่วยงานท้ังภายใน
และภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบการทำงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบุคคลท่ีมีส่วนสำคัญท่ีจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือ
การทุจริตมีทิศทางลดน้อยลงย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ 
ตำแหน่ง จะต้องมีจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติท่ีช่ืนชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม  ประกอบหลักการใช้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุปหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเช่ือมั่นและไว้วางใจศรัทธาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งท่ีจะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ทำให้ทุกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 

 1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคล่ือน
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก     
 2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกปฏิบัติราชการโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 
 4. เพื่อให้ระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก     
 5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างท่ัวถึง     
 6. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก     

๑.๔ เป้าหมาย 

 1. ข้าราชการท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ตลอดจน
ประชาชน มีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าท่ีไปในทางท่ีมิชอบทุกฝ่าย
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการและเจ้าหน้าท่ี และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบอยา่งรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเย่ียงอย่าง 
 3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม 
และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม 
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกสามารถพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 6. สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก     

๑.๕ ประโยชน์ของการจัดทำแผน 

 1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายประจำ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่น มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
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 2. ประชาชนมีจิตสำนึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก     
 3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ  ประชาชนใน
การป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒   
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๒ -  256๕) 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรท้ังข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก                   

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000  

1.1.2 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

1.2 การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1.2.๑ กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้ประชาชนทราบ (website, 
facebook, line, บอร์ดประชาสัมพันธ์)  

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

1.2.2 โครงการร่วมพฒันาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในวันสำคัญ
ของชาติ 

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000  

1.2.3 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๘0,000 ๘0,000 ๘0,000 ๘0,000  

๑.๒.4 โครงการทำความสะอาดแนวปะการังในตำบล แหลม
ตะลุมพุก 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 

๑.๒.5 โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  

๑.๒.6 โครงการรณรงค์เพื่อจัดการและคัดแยกขยะมูลฝอย ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  
๑.๒.7 โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

1.3 การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 

1.3.๑  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  
1.3.๒  กิจกรรมรณรงค์เยาวชนไทยโตไปไม่โกง - - - - ไม่ใช้

งบประมาณ 
1.3.๓  โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

รวม 575,000 575,000 575,000 575,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 7 - 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 
 

2.1.1 กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.2 สร้างความโปร่งใสใน
การในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูล
ข่าวสาร ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.2.3 กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 25,000 25,000 25,000 25,000  
2.3 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อำนาจหน้าท่ี
ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดี 
 

2.3.1 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.3.2 มาตรการการมอบอำนาจ อนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดำเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ท่ีประจักษ์ 
 

2.4.1 กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

2๐,000 2๐,000 2๐,000 2๐,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

2.5.1 มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ                                 
          

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๕.๒ กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
ของขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๕.๓ กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้
ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก   
     

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๕.๔ มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.5.๕ มาตรการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน               

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

รวม 45,000 45,000 45,000 45,000  
 
 
 
 
 
 
 
 



- 9 - 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการ
อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มี ส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 

3.1.1 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.1.2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ 
– จัดจ้าง        

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.1.3 มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก 

๓.๒.๑ โครงการจัดทำทำแผนแม่บทชุมชน 2๐,000 2๐,000 2๐,000 2๐,000  

3.๒.๒ โครงการจัดประชาคมหมู่บ้าน ตำบล   ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000  

3.2.๓ มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง 
ร้องเรียน  

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.2.๔ มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อน - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.3 การส่งเสริมบทบาทและการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.3.๑ มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.3.๒  มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  ๓.๓.๓  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

รวม ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงาน
การควบคุมภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด 

4.1.1 กิจกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

4.1.2 กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางท่ีสามารถ
ดำเนินการได้ 

4.2.๑ มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

4.2.2 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

4.2.3 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน                                                               

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 กิจกรรมการส่งเสริมให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

30,000 30,000 30,000 30,000  

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อตา้นการ ทุจริต 

4.4.1 มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ันโดยภาค
ประชาชน 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

4.4.๒ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กร
ชุมชนคณะกรรมการบริหารชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ  

1๕0,000 1๕0,000 1๕0,000 1๕0,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  4.4.3 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 

10,000 10,000 10,000 10,000  

รวม ๑๙0,000 ๑๙0,000 ๑๙0,000 ๑๙0,000  

 



ส่วนท่ี 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

1.๑.๑ โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ท่ีมีบทบาทสำคัญและเป็นกลไก
หลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ท้ังยังมี
หน้าท่ีและความรับผิดชอบสำคัญในอันท่ีจะบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การท่ีประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกคน หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตน
อยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกส่ิง เพื่อคุณประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติ  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนด
หลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความ
ซื่อสัตย์ แก้กฎระเบียบท่ีเอื้อต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติ
ตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สำหรับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายการเมืองข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน ได้แก่ 

๑. พึงดำรงตนให้ต้ังมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ   

๒. พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 ดังนั้น เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน 
และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนำ



- ๑๔ - 

ชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงได้จัดทำโครงการฯ นี้ขึ้นมา 
 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการท่ี
บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเพิ่ม
สมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๒.๓ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับบุคลากรและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
 ๒.๔ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและนำหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 

๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

๔. พื้นที่การดำเนินการ 
 - องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 - สถานท่ีท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเห็นสมควรเหมาะสม   
 - สถานปฏิบัติธรรมท่ีเห็นสมควรเหมาะสม 
 

๕. วิธีการดำเนินการ 
จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ 

 ๕.1 การจัดกิจกรรมบรรยายความรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและผู้มีจิตสาธารณะเป็นอย่างไร โดย
วัฒนธรรมอำเภอยางชุมน้อยและท้องถิ่นอำเภอยางชุมน้อย 
 ๕.2 การฟังการบรรยายธรรม ฝึกการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การบำเพ็ญจิตเสริมสร้างหลักคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 
 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

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

๘. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๙.๑ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สามารถนำหลัก
คุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
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และชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเป็นผู้นำด้านคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
 ๙.๒ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สามารถใช้หลัก
คุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาความรู้ประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความ
สามัคคีปรองดองความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสามารถประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๙.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้พัฒนาตนเอง เป็น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และสังคมส่วนรวม   
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1.๑.๒ มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะในการปฏิบัติงาน และพร้อมปฺฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทำให้เกิดการปฏิบัติราชการใน
หน้าท่ี มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล เพิ่ม
ภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร เป็นท่ีน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วน
ได้เสีย โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต และเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบต่อหน้าโดยสุจริต ป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ยึดถือปฏิบัติราชการโดยให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้า ท่ีผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึง
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจึงเห็นความสำคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัดและได้จัดทำหลักคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการไว้สำหรับในการปฏิบัติตนเพื่อให้
ตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกท่ี ดีใน
หน้าท่ี ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุกจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร สมาชิกคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มีคุณธรรมจริยธรรม และน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น
แนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 ๒.2 เพื่อใหบุ้คลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก นำความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.3 สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรได้ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 ๒.4 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
 

๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

๔. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

๕. วิธีการดำเนินการ 
 ๕.1 ส่งเสริม รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ด้วยส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 ๕.๒ สรุปผลการดำเนินการ 
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๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๘. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๙.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มีคุณธรรม
จริยธรรม และน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติ
ราชการ 
 ๙.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก นำความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในการปฏิบัติราชการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๙.3 บุคลากรมีจิตสำนึกตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 ๙.4 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในการเสริมสร้าง  คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
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1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

1..๒.๑ กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้ประชาชน
ทราบ (website, facebook, line, บอร์ดประชาสัมพันธ์)  

๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตในภาคส่วนต่าง ๆ นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มีคำส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ การมีส่วนร่วมจาก
ภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคล่ือนและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดลง ท้ังนี้การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักรู้แก่ประชาชนในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดขึ้น
จากการทุจริตในกรณีศึกษาต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน  
 

๒. วัตถุประสงค ์ 
 ๒.1 เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 ๒.2 เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
 

๓. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  จนเกิดเป็นความ
ร่วมมือ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
 

๔. พื้นที่ดำเนินการ  
 เขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

๕. วิธีดำเนินการ  
 นำข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น ข้อมูลจาก สานักงาน ป.ป.ช. และคำ
พิพากษาในคดีเกี่ยวกับการทุจริตเผยแพร่ผ่านทาง website, facebook, line และบอร์ดประชาสัมพันธ์  
 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

7. งบประมาณดำเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 9.1 ร้อยละ 100 ของช่องทางการส่ือสารท่ีสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้  
 9.2 ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเกิดจิตสำนึก
และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 



- ๑๙ - 

1.๒.๒ โครงการร่วมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวันสำคัญของชาติ  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้นั้น นอกจากจะให้หน่วยงานจากภาครัฐเข้ามาช่วย
พัฒนาและทำนุบำรุงรักษาแล้วทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะเรื่องการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม น่าอยู่  มีความปลอดภัย ซึ่งการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนนอกจากความ
สะดวกสบายของผู้สัญจรไปมาแล้ว ความปลอดภัยบนท้องถนนก็ถือว่าสำคัญยิ่ง นอกจากการปรับปรุงภูมิทัศน์
สองข้างทางถนนแล้ว การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลแหลมตะลุมพุกบริเวณอื่น ๆ ก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักใน
การดำเนินงาน เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบขอบเหมือง หรือขอบสระน้ำในเขตตำบล เพื่อปรับพื้นท่ีบริเวณ
ขอบสระให้สามารถปลูกต้นไม้หรือพืชผลต่าง ๆ สร้างความร่มรื่นสวยงามให้ชาวบ้านท่ีอยู่อาศัย ข้างเคียงก็มี
ความสุข ผู้สัญจรไปมาก็จะสบายตา เกิดความประทับใจ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงเล็งเห็นความสำคัญในการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลแหลม
ตะลุมพุก ให้มีความสวยงาม ปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ และเป็นการทำให้เป็นตำบลน่าอยู่อาศัย มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของสองข้างทาง จึงได้จัดทำโครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจส่ิงแวดล้อม  
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาตำบลแหลมตะลุมพุกให้สะอาด เป็นตำบลท่ีน่าอยู่ มีการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพเป็นอย่างดี มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ๒.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมแหล่งต่าง ๆ ในชุมชน 
 ๒.3 เพื่อให้เกิดความสามัคคีของประชาชนในตำบล 
 

๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตพื้นท่ีตำบลแหลมตะลุมพุก 

 

๔. พื้นที่ดำเนินการ 
เขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 

๕. วิธีการดำเนินการ 
๕.1 ประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้องจัดทำโครงการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติโครงการ 
๕.2 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ พร้อมท้ังช้ีแจงให้ประชาชนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การ

ดำเนินโครงการ 
๕.3 กำหนดการจัดโครงการ 

 

๖.  ระยะเวลาดำเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

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

๘. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๙.1 ชุมชนตำบลแหลมตะลุมพุกเป็นตำบลท่ีน่าอยู่ มีการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมทางกายภาพเป็น

อย่างดี มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 



- ๒๐ - 

๙.2 ประชาชนตำบลแหลมตะลุมพุกมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมแหล่งต่าง ๆ ในชุมชน 
๙.3 ประชาชนตำบลแหลมตะลุมพุกมีความสามัคคี 
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1๒.๓ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก แต่จากการท่ีมีการลักลอบตัดไม้ท่ี
ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมากหน่วยงานต่าง  ๆ ท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้ทำการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของ
ประเทศกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของ
ประเทศ พระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานาประการท่ีจะเพิ่มปริมาณของป่าไม้ในประเทศไทยให้มากขึ้น
อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ได้เสนอวิธีท่ีเรียบง่ายและประหยัดในการดำเนินงาน คือแนวคิดเรื่อง “ปลูก
ป่า ๓ อย่าง เพื่อประโยชน์ ๔ อย่าง” ปลูกป่า ๓ อย่าง ได้แก่ ป่าสำหรับไม้ใช้สอย ป่าสำหรับเป็นไม้ผล และป่า
สำหรับเป็นเช้ือเพลิง ประโยชน์ ๔ อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกินพอใช้ และระบบนิเวศน์ พออยู่หมายถึง
ไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ทำท่ีอยู่อาศัยและจำหน่าย พอกินหมายถึงปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร พอใช้
หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ในฐานะท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี ๖ พ.ศ.
๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๗) โดยกำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าท่ีต้องคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก 
และเยาวชน รวมถึงผู้นำท้องท่ีผู้นำท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

๒. วัตถุประสงค ์
 2.๑ เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชน รวมถึงผู้นำท้องท่ี ผู้นำท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
 ๒.๒ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของชุมชน 
 ๒.๓ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
 2.๔ เพื่อฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมป่าชายเลนท่ีเส่ือมโทรม 
 

3. เป้าหมาย 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๐ คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มเยาวชน เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดแหลมตะลุมพุกและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ พนักงานส่วนตำบล และประชาชนท่ัวไป 
 

๔. สถานที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

5. วิธีการดำเนินการ 
 จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้และการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

๖. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

๗. งบประมาณดำเนินการ 
 80,000.- บาท (-แปดหมื่นบาทถ้วน-) 
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๘. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ๙.๑ เด็กและเยาวชน รวมถึงผู้นำท้องท่ี ผู้นำท้องถิ่น ได้รับความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 ๙.๒ เกิดความสามัคคี และให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของชุมชน 
 ๙.๓ ได้รับการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
 9.๔ ได้ฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมป่าชายเลนท่ีเส่ือมโทรม 
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1.๒.๔ โครงการทำความสะอาดแนวปะการังในตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ชายหาดแหลมตะลุมพุก เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางท่ีมีความสำคัญท่ีสุดของอำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวเป็นจำนวนมาก พื้นท่ีดังกล่าวมีแนวปะการังท่ีมีความสวยงาม
และมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ วิทยาทางทะเลเป็นอย่างมาก เป็นท้ังแหล่งเล้ียงตัวของสัตว์น้ำนานาชนิดซึ่ง
ส่งผลดีต่ออาชีพประมงและเป็นแหล่งท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจท่ีสำคัญ แต่เนื่องจากภาคบริการท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนขาดการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม อีกท้ังชายหาดแหลม
ตะลุมพุก ยังได้รับผลกระทบจากขยะท่ีล่องลอยมากับกระแสน้ำบริเวณชายฝ่ังทะเล ทำให้มีความสวยงามตาม
ธรรมชาติต้องด้อยลงและไม่เป็นท่ีประทับใจแก่นักท่องเท่ียว และขยะบางส่วนยังส่งผลกระทบต่อแหล่งปะการัง
ในพื้นท่ีดังกล่าวด้วย การทำความสะอาดชายหาดและเก็บขยะใต้ทะเลจึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยฟื้นฟูระบบ
นิเวศปะการังให้สมบูรณ์และยังเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้ังในและนอกพื้นท่ี
ช่วยกันฟื้นฟูให้การท่องเท่ียวมีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาคราชการและเอกชน จัดทำโครงการทำความสะอาดแนวปะการัง เพื่อทำความสะอาด
ชายหาด และอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังบริเวณชายหาดแหลมตะลุมพุก รวมท้ังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวทางทะเลท่ีสวยงามของจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

๒. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชน นักท่องเท่ียว ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทางทะเล โดยเฉพาะการอนุรักษ์ปะการัง  
 2.2 เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวชายหาดและใต้ทะเลท่ีสวยงามของอำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ดำเนินการเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณชายหาดแหลมตะลุมพุก โดยนักดำน้ำอาสาสมัครดำน้ำทำ
ความสะอาดใต้ท้องทะเลบริเวณแนวปะการังชายหาดแหลมตะลุมพุก 
 3.2 ทำความสะอาดชายหาดแหลมตะลุมพุก โดยมีนักเรียน นักศึกษา ประชาชน หน่วยราชการ และผู้
ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณชายหาดและปลูกต้นไม้เพื่อลดสภาวะโลกร้อนในพื้นท่ีท่ี
กำหนดไว้  
 

๔. สถานที่ดำเนินการ 
 ชายหาดแหลมตะลุมพุก หมู่ท่ี 1 ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

5. วิธีดำเนินการ 
 ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดแนวปะการังในตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

๗. งบประมาณดำเนินการ 
 35,000.- บาท (-สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
 

๘. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
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9. ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด          
 9.1 ชายหาด และท้องทะเลแหลมตะลุมพุก ได้รับการฟื้นฟูสภาพเหมาะสมต่อการท่องเท่ียว และการ
ดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ  
 9.2 สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาและอนุรักษ์แก่นักเรียน นักศึกษา นักท่องเท่ียว ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล  
 9.3 ชายหาดและท้องทะเลแหลมตะลุมพุกเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพอย่างยั่งยืน และเป็นท่ีนิยม
ในหมู่นักท่องเท่ียว 
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1.๒.๕ โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ชีวิตความเป็นอยู่ของเรา จำเป็นอย่างมากท่ีต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เข้ามาช่วยในการดำรงชีวิต 
เพราะธรรมชาติ เป็นแหล่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต เราจึงเรียนรู้ท่ีจะเข้าใจธรรมชาติ อนุรักษ์ และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ปัญหาเรื่องส่ิงแวดล้อม เป็นปัญหาท่ีมีความสำคัญควบคู่กับการ
พัฒนาความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมและภาวะมลพิษยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งท่ีประสบ
ปัญหาดังกล่าวท้ังนี้ เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงท่ีผ่านมาให้ความสำคัญกับ อัตราความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยการนำเอาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้มีการวางแผนการจัดการท่ีเหมาะสมรองรับปัญหาท่ี
จะเกิดขึ้นทำให้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหลืออยู่มีสภาพเส่ือมโทรม 
 ในปัจจุบันแนวปะการังของไทยได้ถูกทำลายโดยฝีมือมนุษย์ไปมากแล้ว หากปล่อยปละละเลยสมดุล
ทางธรรมชาติชายฝ่ังจะสูญหายไป ด้วยเหตุนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงจัดทำการโครงการ 
“จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม)” เพราะเล็งเห็นว่าปัจจุบันแนวปะการังน้ำต้ืนถูกทำลายและลด
ปริมาณลงไปเป็นจำนวนมาจนถึงขั้นวิกฤต มาจากจากฝีมือมนุษย์ท่ีทำประมงโดยขาดความรับผิดชอบ และการ
ลักลอบตัดปะการังไปขาย ประกอบกับการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมเอง ทำให้เกิดผลเสียหายต่อระบบนิเวศ
ทางทะเลและการดำเนินชีวิตของผู้คนบริเวณชายฝ่ังเป็นอย่างมาก การรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์ตามโครงการ
จึงเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวแนวปะการังน้ำต้ืน มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นท่ีอยู่อาศัยและท่ี
อนุบาลของสัตว์น้ำ และปลาทะเลต่าง ๆ ช่วยลดความรุนแรงของคล่ืนป้องกันการกัดเซาะพังทลายของชายฝ่ัง
ได้ และยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล เนื่องจากแนวปะการังมีความสวยงามและเป็นแหล่งท่ีสัตว์ทะเลต่าง ๆ 
มาอาศัย โครงการนี้ยังมีส่วนช่วยให้ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
และเป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับประชาชนท้องถิ่นในบริเวณท่ีเราได้จัดกิจกรรมอีกด้วย รวมท้ังยังเป็น
การช่วยเหลือชาวประมงขนาดเล็กท่ีประสบความเดือดร้อนจากความเส่ือมโทรมของทรัพยากรชายฝ่ัง การ
จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหรือปะการังเทียมเป็นกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ
ตามแนวชายฝ่ังทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  
 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.1 ฟื้นฟูผลผลิตทางการประมง (การจัดการและพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่น) 
 ๒.2 ฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของชาวประมงทะเลพื้นบ้านให้มีรายได้เพิ่มข้ึน (การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม) 
 2.3 ฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณชายฝ่ัง (การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 
 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 กลุ่มชาวประมงและธุรกิจท่ีต่อเนื่อง 
 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

๕. วิธีดำเนินการ 
 เลือกสถานท่ีจัดสร้างตามความเหมาะสมทางวิชาการ ดังนี้ 

• มีความลึกของน้ำทะเล 6 เมตร ขึ้นไป 
• พื้นทะเลไม่เป็นโคลนเหลว 
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• ไม่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำท่ีมีการเปล่ียนแปลงความเค็มของน้ำทะเลอย่างรวดเร็วในฤดูน้ำหลาก 
• ไม่เป็นพื้นท่ีซึ่งมีตะกอนแขวนลอยในน้ำมาก 
• ไม่กีดขวางการสัญจรทางน้ำ 
• ไม่เป็นท่ีหวงห้ามเพื่อการใช้ประโยชน์อื่น ๆ ทางทะเล เช่น เขตร่องน้ำเดินเรือ เขตจอดเรือ 

เขตพื้นท่ีท่าเรือเขตสัมปทานขุดแร่และแก๊สธรรมชาติ เขตสัมปทานรังนก เป็นต้น 
• ไม่เป็นพื้นท่ีท่ีอาจกระทบต่อปัญหาความมั่นคงของประเทศ เช่น เขตทหารพื้นท่ีฝึกซ้อมทาง

ทะเล เขตชายแดนระหว่างประเทศ เป็นต้น 
 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

 

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

๘. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๙.1 ด้านชีววิทยา สามารถรักษาบริเวณท่ีเป็นแหล่งเล้ียงตัวของสัตว์น้ำวัยอ่อน ทำให้ประชากรรุ่น
ใหม่ของสัตว์น้ำท่ีจะเข้าสู่แหล่งทำการประมงมีมากขึ้น           
 ๙.2 ด้านเศรษฐกิจ เพิ่มแหล่งทำการประมงท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนการผลิต  
 ๙.๓ ด้านสังคม การบริหารการประมงของรัฐ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพลดความขัดแย้ง 
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1.๒.๖ โครงการรณรงค์เพื่อจัดการและคัดแยกขยะมูลฝอย 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 นับต้ังแต่อดีตมาสู่ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสำคัญท่ีอยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานและ
นับวันยิ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยทุกปีตาม
อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการ
อุปโภคบริโภคของประชาชน ในขณะเดียวกันปริมาณขยะมูลฝอยท่ีได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นใน
อัตราท่ีต่ำ  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย ท้ังการจัดเก็บเคล่ือนย้าย รวมท้ังการกำจัด ถึงแม้จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบ
กำจัดขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 6) พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าท่ีต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 67 
ข้อ 2 รักษาความสะอาดถนน ทางน้ำ ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมท้ังกำจัดมูลฝอย และส่ิงปฏิกูล ข้อ 7 
คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกก็กำลังประสบปัญหาในด้านการบริหารจัดการขยะ
เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นปริมาณขยะท่ีเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนประชากรและแหล่งท่องเทียว ปัญหาการท้ิงขยะ
ไม่เป็นท่ีไม่เป็นเวลาและปัญหาขยะตกค้างต่าง ๆ ดังนั้น แนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในระยะยาวจะต้อง
สนับสนุนและขยายผลให้ประชาชนลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนโดยหลักการ 3Rs (Reduce 
Reuse and Recycle) สร้างแรงจูงใจด้านรายได้ให้กับประชาชนในการร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่
บ้านเรือน เป็นต้น ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ประชาชนร่วม
ใจแยกขยะในครัวเรือนขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูล
ฝอยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาด้านการสาธารณสุขและอนามัยส่ิงแวดล้อม
ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างรายได้และความคุ้มครองให้กับสมาชิกในครัวเรือน
ด้วย 
 

๒. วัตถุประสงค ์
 2.๑ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ 
 ๒.๒ เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี 
 2.๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน 
 ๒.๔ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน 
 2.5 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี ไม่เจ็บป่วยง่าย 
 

๓. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ตำบลแหลมตะลุมพุก ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ท้ัง 3 หมู่บ้าน  
 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

๕. วิธีดำเนินการ 
 5.๑ จัดทำโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติ 
 ๕.๒ ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมรับสมัครสมาชิก 
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 5.3 จัดประชุมสมาชิกเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการ และจัดทำระเบียบของโครงการ 
 5.4 จัดต้ังและดำเนินการงานตามโครงการรณรงค์เพื่อจัดการและคัดแยกขยะมูลฝอย 
 ๕.๕ ประเมินผลโครงการ 
 

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

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

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงแวดล้อม 
 ๙.๒ สามารถลดปริมาณขยะได้ 
 ๙.๓ ประชาชนมีรายได้จากการขายขยะ  
 9.4 ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดล้อมท่ีดีขึ้นที่ดีขึ้น 
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1.2.7 โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ท่ียากจนของราษฎร 
พร้อมท้ังได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานให้หน่วยงานต่าง ๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่าง  ๆ ท่ัวประเทศ โดย
เน้นให้ผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบ้ืองแรกให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” 
และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สำหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจึงเป็นโครงการท่ีมุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นโดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทท่ีอยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสำคัญคือ การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามลำดับความจําเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการ
สมัยใหม่ท่ีเหมาะสมนอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา 
และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี และความพร้อมของ
เกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแหลม
ตะลุมพุกจึงจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อย
โอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในตำบลแหลมตะลุมพุก 
 2.2 สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
 2.3 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผู้ท่ีมีความสนใจในการสร้างอาชีพในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

4. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
 5.2 จัดอบรมให้ความรู้ให้กับผู้ร่วมโครงการ 
 5.3 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

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

8. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 9.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ 
 9.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้  
 9.3 มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
 9.4 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

1.3.1 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน 
 

๑. หลักการและเหตุผล  
 เด็กและเยาวชน เป็นกาลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนท่ีมีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปัญญาท่ี
ดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญในการดาเนินชีวิตอีกด้วย จึงจะเป็นบุคคลท่ี
เรียกว่าเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พระพุทธศาสนาถือเป็นแหล่ง
รวมหลักธรรมคาสอน ต้นแบบ และระบบจริยธรรมของสังคมไทย เด็กและเยาวชนควรได้รับการศึกษา เรียนรู้ 
คาสอนทางพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติของชาวพุทธ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสาหรับการดาเนินชีวิตและ
บทบาทหน้าท่ีท่ีพึงปฏิบัติในสังคม ได้อย่างกลมกลืน ภายใต้สถานการณ์ท่ีอาจจะมีท้ังดีและไม่ดีเกิดขึ้น โดย
สามารถแยกแยะช่ัวดี และเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
 การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตแก่เด็ก เยาวชน เป็นหน้าท่ีของทุกองค์กร ท่ีจะต้องให้
ความสำคัญเป็นอันดับแรก ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็ก เยาวชนให้เป็นคนดี เป็นท่ีต้องการ
ของสังคม และประชาชนท่ัวไปให้สามารถดารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขได้  เด็กและเยาวชนท่ีขาด
คุณธรรมก็เหมือนกับต้นไม้ท่ีขาดรากแก้ว ไม่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมท่ีขาดความสมดุลเช่น
ปัจจุบันได้ บ้าน วัด โรงเรียน ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือในการจัดการอบรม ให้
ความรู้ท่ีถูกต้อง สร้างความเช่ือและความเห็นให้ตรง ตลอดจนติดตาม เฝ้าระวังภัยสังคมต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิด
ขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยู่ทุกขณะด้วย ท่ีสำคัญคือ สถาบันครอบครัว พ่อแม่ ต้องเอาใจใส่ให้การสนใจต่อลูกให้
มากเป็นพิเศษ สอนลูกให้มีความพัฒนาการไปตามวัย สร้างค่านิยมการบริโภคท่ีถูกต้อง และเป็นแบบอย่างท่ีดี
ให้กับลูก  
 การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีรุดหน้า แต่ปัญหาทางสังคมก็มากขึ้นเป็นลำดับ เด็กและเยาวชน
เจริญวัย ก็ต้องคลุกคลีอยู่กับปัญหารอบด้าน ดังนั้น แนวโน้มการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจและพัฒนาคนให้
มากขึ้น เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข องค์การบริหารส่วนตาบล
แหลมตะลุมพุก ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างมาก และเพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล จึงได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค ์ 
 ๒.๑ เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  
 ๒.๒ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้น้อมนาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปล่ียนใช้ในการ
ดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  
 ๒.๓ เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปล่ียนแปลงของ
สังคมปัจจุบัน  
 ๒.๔ เพื่อสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิต
วิญญาณหรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 ๒.๕ ปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนให้ทำความดี ไม่เกีย่วข้องกับอบายมุขและส่ิงเสพติด  

3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ  เด็กและเยาวชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 เชิงคุณภาพ  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ต่ืนตัว เห็นความสำคัญในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินการ  
  ๔.๑ ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานท่ี ติดต่อวิทยากร  
      ๔.๒ ประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกันระหว่าง ผู้นาทางศาสนา ผู้นาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในท้องถิ่น  
      ๔.๓ แต่งต้ังคณะทางานท่ีประกอบด้วย ผู้นาทางศาสนา ผู้นาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในท้องถิ่น  
      ๔.๔ วางแผนกาหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝึกอบรม พร้อมกาหนดตารางการฝึกอบรม  
      ๔.5 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจาก อบต.แหลมตะลุมพุก  
      ๔.๖ ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกาหนด  
      ๔.๗ ประเมินโครงการ ข้อดี ข้อเสีย อุปสรรค ปัญหาท่ีพบ แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป  
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

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

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  
 ๙.๒ เด็กและเยาวชนได้น้อมนาหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปล่ียนใช้ในการดำเนิน
ชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  

๙.๓ เด็กและเยาวชน มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปล่ียนแปลงของสังคมปัจจุบัน  
 ๙.๔ เด็กได้รับการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปัญญา 
โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๙.๕ เด็กและเยาวชน ได้ทาความดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และส่ิงเสพติด  
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1.3.2 กิจกรรมรณรงค์เยาวชนไทยโตไปไม่โกง 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ีสะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้าง
ค่านิยมท่ีถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสำคัญเพื่อทำให้ทุกคนเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพปัจจุบันประชาชนจำนวนไม่
น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องท่ียอมรับได้หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็น
ว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมท่ีไม่ถูกต้องเช่นนี้
เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่น ๆ 
ตามมาอีกมากมายองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม
รณรงค์เยาวไทยโตไปไม่โกงขึ้นท้ังนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนต่ืนตัวเห็นความสำคัญหันมาสนใจปัญหาท่ี
เกิดขึ้นและพร้อมท่ีจะเป็นกําลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตท่ีได้ผลท่ีสุด ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบล มี
อำนาจหน้าท่ีในการพัฒนาตำบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าท่ีต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (5) ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 2.2 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสํานึกท่ีจะยึดมั่นในการทำ
ความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 2.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาท่ีส่ือถึงการต่อต้านการทุจริต 
 2.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  เด็กและเยาวชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 เชิงคุณภาพ  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ต่ืนตัว เห็นความสำคัญ หันมาสนใจปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันท่ีเกิดขึ้น และพร้อมท่ีจะเป็นกําลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 4.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 4.2 ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เยาวไทยโตไปไม่โกง 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

6. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 9.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีถูกต้อง มีจิตสํานึกท่ีจะยึดมั่นในการทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 9.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาท่ีส่ือถึง
การต่อต้านการทุจริต 
 9.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
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1.3.3 โครงการอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก   
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 ได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาประเทศไว้ 6 ด้าน เพื่อนำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน โดยเน้นให้มีของ
ประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของ
ประเทศท่ีมุ่งเน้น ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อสร้างความสมดุลและการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมอย่างไรก็ตามการดำเนินงานของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่อง
ดังกล่าว จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างเต็มท่ี เริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมใน
ระดับประชาชน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย รวมท้ัง
การคุ้มครอง ดูแล ส่ิงแวดล้อม เพื่อลดปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ด้านการบริหารจัดการส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลัก 3Rs : Reduce Reuse และ Recycle (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมา
ใช้ใหม่) เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมในวัยเด็ก การเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม
ในระดับเยาวชน การรวมกลุ่มเป็นเครือขายเพื่อช่วยปกป้องและรักษาส่ิงแวดล้อม และถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในระดับประชาชน  จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 2.๑ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม รวมกลุ่มเป็นเครือขายเพื่อช่วยปกป้องและรักษาส่ิงแวดล้อม 
 ๒.๒ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในระดับประชาชน 
 

๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๓.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก   
 ๓.๒ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

๔. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

๕. วิธีดำเนินการ 
 ๕.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกองค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุก เพื่อเป็นคณะกรรมการอำนวยการ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงาน อถล. ในระดับ
ท้องถิ่น 
 ๕.๒ รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 ๕.๓ สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการ 
 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

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

๘. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
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๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๙.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกทุกคน 
 ๙.๒ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกทุกคน 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

๒.1.1 กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รั บ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้าง
สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตยุทธศาสตร์
ท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูป
กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้าง
การจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอำนาจจาก
ส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลัก
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี 
ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าท่ีจําเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไป
เพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นท้ังนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลา
ช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ 
บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และ
หากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้
เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วย
ราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงท่ีคนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางท่ีคนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะ
มีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ี คนทํางานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคน
นอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดง
เจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหาร
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ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค ์
 เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกด้วยการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 3.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 3.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 3.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
 5.3 จัดต้ังคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 5.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 5.5 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 5.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 5.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 5.8 รายงานผลการดําเนินงาน 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๕) 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ผลผลิต   

-  มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
-  มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

       -  มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จำนวน 1 ฉบับ 
 9.2 ผลลัพธ์   

-  การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

-  ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสาร ให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
 

๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตในภาคส่วนต่าง ๆ นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มีคำส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี 69/2557 เรื่องป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ รวมถึงการมีส่วน
ร่วมจากภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคล่ือนและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดลงได้  
 ท้ังนี้ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การ
สร้างมาตรฐานความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสาร ให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบล จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค ์ 
 เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

4. พื้นที่ดำเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

5. วิธีดำเนินการ  
 ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

7. งบประมาณดำเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 9.1 ร้อยละ 100 ของจำนวนช่องทางท่ีสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ 
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 9.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น  
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2.2.2 กิจกรรมจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานส่วนท้องถิ่นก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยจุดมุ่งหมายท่ีต้องการให้ผู้คนในท้องถิ่นได้มีโอกาสดูแล
จัดการความต้องการพื้นฐานต่าง ๆ ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ด้วยคนในพื้นท่ีย่อมทราบปัญหาความ
ต้องการของตนและผู้คนในพื้นท่ีท่ีตนพักพิงอยู่เป็นประจำได้ดีกว่า ดังนั้น ในการดูและจัดการงานขององค์กร
เพื่อท่ีจะบรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารจัดการองค์กรต้องศึกษาและเรียนรู้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น
จากขั้นตอนและกระบวนการทำงาน ความรู้ ความสามารถ ความต้ังใจจริงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้ลง
มือปฏิบัติ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ประกอบการทำงานว่าแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรมีประสิทธิภาพ
เพียงพอท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานหรือไม่ ซึ่งการศึกษาเรียนรู้ในส่ิงเหล่านี้ การศึกษาจากข้อมูลท่ี
พบเห็นอยู่ในองค์กรได้กระทำลงไป คงไม่มีผู้ใดจะช้ีภาพให้เห็นได้ดีเท่าท่ีต้องรับผลการกระทำจากส่ิงท่ีองค์กร 
และเจ้าหน้าท่ีในองค์กรได้ปฏิบัติลงไปซึ่งก็คือ ประชาชนในพื้นท่ีท่ีเข้ามารับบริการจากองค์กรนั้นเอง 
 จากภาพสะท้อนดังกล่าวข้างต้นถือได้ว่า เป็นส่ิงท่ีน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ต้องมีการรักษาคุณภาพให้คงอยู่
เพื่อรักษาระดับความพึงพอใจท่ีมากท่ีสุดให้ได้ เมื่อใดท่ีก้าวถึงระดับสูงแล้วส่ิงนี้จะเป็นตัวช้ีวัดให้เห็นว่า การ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่นตลอดจนเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ได้บรรลุสู่จุดหมายของการ
ปฏิบัติงาน ในด้านการให้บริการแก่ประชาชนในท้องท่ีอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนแล้ว เมื่อเป็นเช่นนั้น 
คณะผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าท่ีขององค์กรย่อมได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในท้องถิ่น ในการท่ีจะ
มอบหมายให้เป็นผู้ดูแลจัดการท้องถิ่นของตนต่อไปเป็นระยะเวลาอีกยาวนาน 
 ดังนั้น การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ นั้น จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องดำเนินโครงการเพื่อนำผล
ท่ีได้รับ นำมาซึ่งการแก้ไข ปรับปรุง ทบทวน เปล่ียนแปลงในการปฏิบัติงานและเพื่อสนองตอบต่อความต้องการ
ของประชาชนผู้มาใช้บริการได้ตรงจุดและเป้าหมายมากท่ีสุด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกามได้เล็งเห็น
ความสำคัญ จึงได้มีโครงการสำรวจความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยหน่วยงานท่ีให้บริการรับสำรวจสอบถาม
ประมวลผลซึ่งได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริง ถูกต้องและแม่นยำ ในการนำข้อมูล
มาใช้ต่อไป  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.1 เพื่อนำข้อมูลท่ีได้มาแก้ไข ปรับปรุง ทบทวน เปล่ียนแปลงในการปฏิบัติงาน  
 ๒.2 เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการได้ตรงจุดและเป้าหมายมากท่ีสุด  
 ๒.3 เพื่อให้การบริหารจัดการด้านบริการมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการ
ทำงานเกิดความพึงพอใจต่อผู้มาใช้บริการอย่างสูงสุด 
 ๒.4 เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในการให้บริการ กระตุ้นการทำงาน
เพื่อให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในการทำงานในด้านบริการสาธารณะ 

๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชนในพื้นท่ีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกผู้รับบริการ 
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๔. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

๕.  วิธีการดำเนินการ 
 ๕.1 แต่งต้ังคณะทำงานการประเมินความพึงพอใจ 
 ๕.2 ประชุมคณะทำงาน 
 ๕.3 จ้างเหมาสถาบันท่ีรับสำรวจ 
 ๕.4 สำรวจ ประมวลผล 
 ๕.5 การรายงานติดตามและประเมินผล 
 ๕.๖ ประชุมเพื่อพิจารณา แก้ไข ปรับปรุง ทบทวน เปล่ียนแปลงในการปฏิบัติงาน  
 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

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

๘. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๙.1 เกิดความพึงพอใจต่อผู้มาใช้บริการอย่างสูงสุด 
 9.2 คะแนนท่ีได้รับในแต่ละด้านอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ยอมรับได้ 
 9.3 การให้บริการด้านบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส ถูกต้อง เท่ียงธรรม ตาม
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของ อปท. อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

2.3.1 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้นเพื่อให้การ
ประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีท่ีผ่านมา องค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุกจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการ
บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายเป็นสำคัญ 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 2.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 2.3 เพื่อรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 2.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกให้ส้ันลง 
 3.2 ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 3.3 ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 3.4 พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 3.5 ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 5.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิ จว่าเรื่องใดท่ี
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 5.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือปลัดองค์การบริหาร
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ส่วนตำบลให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร้อมท้ังจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ 
 5.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 5.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๕)  
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
 9.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 9.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 9.4 ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้น และทำ
ให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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2.3.2 มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอำนาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมี
การปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน แต่ท้ังนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

2. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ภายใต้กรอบอำนาจหน้าท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 

3. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้า
ส่วนราชการ 
 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต ส่ังการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 5.2 ดำเนินการออกคําส่ังฯ 
 5.3 สำเนาคําส่ังฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนท่ี
ได้รับมอบหมายทราบ 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – ๒๕๖๕) 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

2.4.1 กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสำคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดำรงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสำคัญของการทำความดีดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานท่ีมีความต้ังใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนตำบลทุ่งสง ผู้ท่ีทำ
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกอย่างสม่ำเสมอ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการ
ต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นผู้ทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทําคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยก
ย่องบุคคลผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์ให้กับตำบล ท่ีควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและ
จัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุก มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก   
 2.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 2.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก 
 - ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกำหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
 5.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทำความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง 
 5.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นท่ีผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – ๒๕๖๕) 
 

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

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 9.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

2.5.1 มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีคำนึงถึงหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่าง ๆ ท่ีเอื้อให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีนำไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กรโดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิงสำคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงจัดทำมาตรการ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
ท่ีกำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรท่ีจะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค ์
 ๒.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 ๒.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำไปยึดถือและปฏิบัติ 
 ๒.๓ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส    
        

๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลง 
 

๔. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

๕. วิธีการดำเนินการ 
 ๕.1 จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร 
 ๕.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหาร 
 ๕.3 ประชาสัมพันธ์ทุกส่วนราชการ      

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
 

๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 



- ๔๙ - 

๘. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด/กองช่าง/กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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๒.๕.๒ กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
กำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมิน
อิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการ
ให้บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการความคุ้มค่าในภารกิจท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
ระยะเวลาท่ีกำหนด 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงได้จัดทำข้อตกลงและติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
แหลมตะลุมพุก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก และหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง 
และลงนามจัดทำข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 

2. วัตถุประสงค ์
 ๒.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๒.2 เพื่อให้หน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 ๒.๓ เพื่อให้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
           

๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

๔. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

๕. วิธีการดำเนินการ 
 ๕.1 ช้ีแจงแต่ละส่วนงานและทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 ๕.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 
 ๕.3 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน    
        

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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๘. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด/กองช่าง/กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.3 กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก
เนื่องจากเห็นความสำคัญของการตรวจสอบท่ีจะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียง
จากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อำเภอ) แล้วองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกยังให้
ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในทำหน้าท่ีตรวจสอบภายในโดย
อิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการการให้ความร่วมมือกับ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/
หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าท่ีให้คําช้ีแจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่
เกิน 45 วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีช้ีแจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มี
เหตุผลท่ีจะล้างข้อทักท้วง ก็จะดำเนินการช้ีแจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จส้ินภายใน 45 
วัน นับจากวันท่ีได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดำเนินการ
ทางวินัย สำนักปลัดมีหน้าท่ีดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เท่ียงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีโดยมิชอบนอกจากนี้ ยังให้ความ
ร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เพื่อความโปร่งใส และป้องกัน
การทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สำนักงานปลัด/กองช่าง/กองคลัง จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานปลัด/กองช่าง/กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

5. วิธีดำเนินการ 
 -  สำนักงานปลัด/กองช่าง/กองคลัง  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในกำหนด 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๕)    



- ๕๓ - 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด/กองช่าง/กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 9.2 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
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2.5.4 มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 
  

1. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อำนาจหน้าท่ีท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ 
หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส
และสุจริต ซึ่งหน่วยงานท้ังสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีสำคัญดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค ์
 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

5. วิธีดำเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 

 - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี หรือคณะทำงาน 
LPA จังหวัด 

 - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – ๒๕๖๕) 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด/กองช่าง/กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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2.5.5 มาตราการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน” 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่ง
สามารถยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกรวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกขึ้นเพื่อดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง  ๆ เจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 
 2.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 5.2 จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 5.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 5.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุกให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ
ต้องการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – ๒๕๖๕) 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกตามคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้อง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 
 

3.1.1 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ท่ีทำการ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของ
รัฐดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนดองค์การบริหาร่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจึง
ได้ให้มีสถานท่ีสำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกให้บริการ ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีประจำศูนย์ ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อ
ประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมือง
ได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
 2.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จำนวน 1 แห่ง 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

5. วิธีดำเนินการ 
  5.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
  5.2 มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
  5.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการท่ีกำหนด 
 5.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 5.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 5.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
 ๕.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – ๒๕๖๕) 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ   

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.1.2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ - จัดจ้าง 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ ำนาจหน้าท่ีในการ
จัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง  
ๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีกำหนดไว้ 
ดังนั ้นการที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรค
ท้าย ที่ก ําหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื ่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ท่ีกําหนดให้
องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่อื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม 
ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวท่ีจะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกโครงการและกิจกรรม 

 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 2.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกท่ีดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
หนังสือ และระบบกระจายเสียงไร้สาย 

 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกและชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 

  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
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  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 5.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น   

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๕)  

 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ผลผลิต  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง 
 9.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการท่ีจัดซื้อจัดจ้างท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  – สามารถลดปัญหาการ
ร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
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3.1.3 มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา ๙ กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสำคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อำนาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่น ๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจึงได้ตระหนักและ
เห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสำคัญ ๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เพื่อให้การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทำการของหน่วยงาน 
เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่ือสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือ
ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ โทรทัศน์ วิทยุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกได้ง่าย
และสะดวกมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
 2.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 2.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
  พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

5. วิธีดำเนนิการ 
  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

 - บอร์ดหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน 
 - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี 

 - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจำและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง 

 - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี 
 - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – ๒๕๖๕) 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด กองคลัง และกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
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9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๓ - 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

3.2.1 โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชน  
 

๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และสอดรับการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่นระยะ 4 ปี และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 17 ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา 
ให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง นำ
ความต้องการจากแผนชุมชนท่ีเกิดศักยภาพของชุมชนท่ีจากดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
จึงกำหนดแนวทางการสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก ได้มีนโยบายในเรื่องดังกล่าว เพื่อจะได้นำความต้องการของประชาชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงได้มอบหมายให้ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก ดำเนินการจัดทาเวทีประชาคมแผนชุมชน เพื่อรับรองข้อมูลใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาของชุมชน  

2. วัตถุประสงค ์ 
 2.1 เพื่อให้ประชาชนเสนอปัญหาแนวทางการแก้ไขของชุมชนทาความเข้าใจในการจัดทำแผนแม่บท
ชุมชน  
 2.2 เพื่อต้องการให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
 2.3 เพื่อต้องการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมคิด ร่วมจัดทาแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง  
 2.4 เพื่อต้องการให้สมาชิกในชุมขนสามารถจัดทาแผนพัฒนาของตนเองให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
ชุมชนพึ่งตนเองและเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีตามความต้องการของชุมชน  

3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เพื่อทราบแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทชุมชน จำนวน 4 ครั้ง ทุก

ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

4. พื้นที่ดาเนินการ  
 พื้นท่ีตำบลแหลมตะลุมพุก 

5. วิธีดาเนินการ  
 5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 5.2 เตรียมดำเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ  
 5.3 ดำเนินงานตามโครงการ  
 5.4 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน  

6. ระยะเวลาดาเนินการ  
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ – 256๕) 

7. งบประมาณดาเนินการ  
 20,000.- บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 
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8. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์ 
 9.1 ร้อยละ 100 ของจำนวนชุมชนท้ังหมดเข้าร่วมจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง  
 9.2 ทำให้ข้อมูลจากชุมชนท่ีร่วมกันคิดสามารถบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
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3.2.2 โครงการจัดประชาคมหมู่บ้าน ตำบล  

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ให้ความสำคัญต่อการ
กระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอำนาจ ตามหมวด ๑๔ ซึ่งว่าด้วยการปกครอง
ท้องถิ่น การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการมีส่วนร่วมของราษฎรในท้องถิ่น ตามมาตรา 
๒๘๑ – ๒๙๐ บัญญัติให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล
การเงินและการคลัง และนอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญตามท่ีได้แจ้งในข้างต้น ก็ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับท่ี
เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น มาตรา ๑๖ (๑๕) และมาตรา ๑๖ (๑๖) แห่ง
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่ง
กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (๑) (๖) มาตรา ๖๖  มาตรา ๖๗ (๓) (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับความ
ในมาตรา ๑๖(๑๐) (๑๙) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าท่ีในการพัฒนาตำบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และโครงการบริหารงานราชการต้องเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการและประโยชน์ของ
ประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงได้ทำโครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลและชุมชนรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการอีกทางหนึ่งด้วย 

2. วัตถุประสงค ์
 ๒.1 เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา และความต้องการ เพื่อนำมาเป็น
ข้อมูลในการจัดทำร่างแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 ๒.2 เพื่อสร้างความตระหนักในการร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง 
 ๒.3 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของท้องถิ่น โดยรับฟังความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยตรงในการนำมาปรับปรุงการให้บริการ การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีตำบลแหลมตะลุมพุกต่อไป 

๓. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นท่ีตำบลแหลมตะลุมพุก จำนวน 3 หมู่บ้าน 

๔. พื้นที่ดำเนินการ 
 พื้นท่ีตำบลแหลมตะลุมพุก 

๕. วิธีการดำเนินการ 
 ๕.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 ๕.2 ประสานชุมชน 
 ๕.3 จัดทำเวทีประชาคมเพื่อให้รับฟังความคิดเห็น และความต้องการของประชาชน 
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๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

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

๘. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในตำบล 
 ๙.2 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมมือแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 ๙.3 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
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3.2.3 มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเป็นหน่วยบริการในการให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวม
ผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการท่ีมี
มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ท่ัวถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมท้ังเป็นช่องทางท่ีเปิดให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วม และได้รับบริการท่ีมีความเท่าเทียมและโปร่งใส 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 2.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้ันตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีช่องทางและกำหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

5. วิธีดำเนนิการ 
  จัดทำขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน  
 -  ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 -  ทางโทรศัพท์ 
 -  แจ้งด้วยตนเอง 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน   
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3.2.4 มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีอำนาจหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 
2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าท่ีต้องทำในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของประชาชนใน
เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เช่น เสียงดัง ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน ส่ิงแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจึงมีหน้าท่ีเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อน และจะได้แก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 2.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้สามารถบรรเทาจากความเดือดร้อนได้ 
 2.3 เพื่อเป็นการกำหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ี 

3. เป้าหมาย 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อน จากประชาชนในพื้นท่ีตำบลแหลมตะลุมพุก 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อน 
 5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 5.4 แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้ันตอน 
 5.5 รายงานต่อผู้บริหารพร้อมท้ังขออนุมัติดำเนินการช่วยเหลือ รอผู้บริหารพิจารณาส่ังการเจ้าหน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน 
 5.6 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 3 วันทำการนับแต่วันรับแจ้ง 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่  
 1) ไปรษณีย์  
 2) โทรศัพท์  
 3) โทรสาร   
 4) เว็บไซต์  
 5) เฟสบุ๊ค 
 6) แจ้งด้วยตนเองได้ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๙.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนเป็นประจำทุกเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 ๙.2 สามารถดำเนินการแก้ไขเหตุเดือดร้อนตามเรื่องท่ีประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๙.3 ออกตรวจพื้นท่ีและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 3 วัน 
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๓.3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

๓.๓.๑ มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 
กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของ
คณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบตำบล มีองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกโดยสำนักงานปลัด จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค ์
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของตำบล และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกให้สอดคล้องกับประเด็น
หลักการพัฒนาท่ีประชาคมตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกกำหนด
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใสและสุจริต 

 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จำนวน 8 คน 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 

5. วิธีดำเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมตำบล 

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกบางตำแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปีตามท่ีระเบียบฯ กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก
จึงต้องดำเนินการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกแทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการดำรงตำแหน่งภายใน
ระเบียบฯ กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกตามความต้องการของประชาคม
และชุมชนในเขตตำบลแหลมตะลุมพุกด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสำคัญในการต่อต้านการ
ทุจริต 
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3.3.2 มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก 

 

2. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุกอย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกได้มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นคือได้ทำหน้าท่ีอย่าง
ถูกต้อง 

 

3. เป้าหมาย 
  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง 3 หมู่บ้าน 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 

5. วิธีการดำเนินการ 
 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุกอย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกได้มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่า
ด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพื่อ
เรียนรู้ทำความเข้าใจระเบียบต่าง ๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 

 

7. งบประมาณดำเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 

9. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 



- ๗๓ - 

3.3.3 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนําผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 
(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546  
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงได้จัดทำโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มีการขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้
องค์การบริหารส่วนตำบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 2.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 2.3 เพื่อดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะทำงานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุก 

 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 

 5.2 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 5.3 จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ 

 5.4 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก (ตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลง
วันท่ี 11 ก.พ. 2558) จำนวน 7 คน ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 

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

  (6)  หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้ 
   1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   

   2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ปีละ 
2 ครั้งเป็นอย่างน้อย แล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกทราบ เพื่อนําผลท่ี
ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
   3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกสำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี 
   4) ดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมอบหมาย 
 5.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 5.6 การจัดทำแผนการดําเนินงาน 
 5.7 การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 

 5.8 จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกพร้อมตัวช้ีวัด 

 5.9 การติดตามและประเมินผล 
 5.10 การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ เพื่อ
ปรับปรุงดำเนินการแก้ไขต่อไป 

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๕)  

 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
 

4.1.1 กิจกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ฯ แล้วรายงาน
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอและสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันส้ินปงีบประมาณ (31 ธันวาคมของทุกปี)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.1 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๒.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี ใช้จ่ายเงิ น
งบประมาณอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างสูงสุด 

๓. เป้าหมาย  
 ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ประกอบด้วย สำนักงานปลัด กองช่าง และกอง
คลัง 

๔. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

๕. วิธีดำเนินการ 
 ๕.1 แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลระดับองค์กร 
 ๕.2 แจ้งเวียนทุกส่วนราชการดำเนินการปรับปรุงคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการระดับหน่วยงานย่อยและ
คำส่ังย่อยให้เป็นปัจจุบัน   
 ๕.3 แจ้งเวียนทุกส่วนราชการดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปย.1, ปย.2 
 ๕.4 ดำเนินการติดตามประเมินผลระดับองค์กร แบบ ปอ.1, ปอ.2, ปอ.3 
 ๕.5 รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ นายอำเภอ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัด ภายใน 90 วันนับต้ังแต่วันส้ินปีงบประมาณ 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 256๕) 
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๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เชิงปริมาณ  จัดทำควบคุมภายในครบทุกองค์ประกอบของการควบคุมภายในทุกส่วนราชการ 
 เชิงคุณภาพ  มีการจัดทำแบบรายงานผลการประเมินทำรายงานควบคุมภายในครบถ้วนทุกส่วน
ราชการ ปย.1, ปย.2 
 เชิงประโยชน์ จัดทำการรายงานการควบคุมภายในระดับองค์กร ปอ.1, ปอ.2, ปอ.3  และรายงานต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ นายอำเภอ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ภายใน 90 วันนับ
แต่วันส้ินปีงบประมาณ 
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4.1.2 กิจกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจัดวางระบบควบคุมภายใน 
และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ นายอำเภอ และสำนักงานส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ภายใน 90 วันนับแต่วันส้ินปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การ
ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้าน
ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเส่ียงท่ีมีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กำหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทำและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียงไป
ดำเนินการเพื่อควบคุมลดความเส่ียง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
ส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 2.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับ
ดูแลภายในเวลาท่ีกำหนด 
 2.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

5. วิธีดำเนินการ 
 ๕.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไป
ดำเนินการบริหารจัดการความเส่ียงในส่วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 5.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกนําแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดำเนินการบริหารจัดการความเส่ียงภายในเวลาท่ีกำหนด และรายงานผลการ
ดำเนินการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 ๕.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกรายงานผลการดำเนินการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
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 5.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก
ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเส่ียงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความ
เพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเส่ียงต่อไป 
 5.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ นายอำเภอ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ภายใน 90 วันนับแต่วันส้ิน
ปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๕)  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการบริหารจัดการ
ความเส่ียง 
 9.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 9.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ นายอำเภอ 
และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ภายในเวลาท่ีกำหนด 
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๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดำเนินการได้ 
 

4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ
บรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 

1. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นส่ิงสำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะกำหนดหน้าท่ีของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ 
แต่งต้ัง การโอนย้าย การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ัง
การโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเป็นไปอย่างโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 2.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง
การโอน ย้าย 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างท่ีมีการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

5. วิธีการดำเนินการ 
 - ตรวจสอบกำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งต้ังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 - การบรรจุแต่งต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต. จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกคำส่ังการบรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจะออกคำส่ังแต่งต้ังได้
ต้องไม่ก่อนวันท่ี คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) มีมติเห็นชอบการเล่ือนระดับ/เล่ือน
ตำแหน่ง 
 - มีการแจ้งผู้ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติท่ีจะเล่ือนระดับ/เล่ือน
ตำแหน่ง 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเล่ือนระดับ/เล่ือนตำแหน่ง 
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 - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเล่ือนระดับ/
การเล่ือนตำแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน 
 - การเล่ือนระดับ/การเล่ือนตำแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต. จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกคำส่ังการเล่ือนระดับ/การเล่ือนตำแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจะออก
คำส่ังแต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อนวันท่ีมีมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต. จังหวัด) การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
 - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเล่ือนขั้นเงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินท่ีไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ออกคำส่ังการเล่ือนขั้น เงินเดือนตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบ
โดยท่ัวกัน 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – พ.ศ. 25๖๕)  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนประชาชนสามารถตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกและมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมท้ังเปิดเผยและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
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4.2.๒ กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องท้ังร ะเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันมีการทำงานมีกระบวนการท่ี
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมี
กระบวนการทางการคลังท่ีเปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 2.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 2.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.4 ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

5. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันส้ินปี และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุก
สามเดือน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – ๒๕๖๕)  
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
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 9.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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4.2.๓ กิจกรรมจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจึงได้ดำเนินการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมี
โอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการ
บริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปล่ียนสู่การบริหารราชการท่ี
เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 2.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

3. เป้าหมาย 
  ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 5.2 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มีการแต่งต้ังให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกให้ความสำคัญในการมีตัวแทนชุมชน
เข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย 
 5.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๕)  
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7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
 

4.3.1 กิจกรรมการส่งเสริมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีการดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คำส่ัง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีสำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเส่ียงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบดังนั้น เพื่อให้
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงได้จัดทำ
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
 2.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 2.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีความรู้ความเข้าใจมิ
ให้ดำเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 2.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จำนวน ๔ คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก จำนวน 6 คน รวม 10 คน 
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4. พื้นที่ดำเนินการ  
 หน่วยงานท่ีจัดการฝึกอบรมที่เห็นว่ามีความเหมาะสม 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดส่งผู้บริหาร สมาชิกสภาเข้าร่วมโครงการอบรม 
 5.2 รายงานผลการเข้าอบรม 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๕) 

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

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
 9.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 9.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีความรู้ความเข้าใจมิให้
ดำเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 9.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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๔.๔ การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

4.4.1 มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน่โดยภาคประชาชน 

1. หลักการและเหตุผล 
  คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตำแหน่งหน้าท่ีสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หาก
ใช้ตำแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายกระทำการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทำคอร์รัป
ชัน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

2. วัตถุประสงค ์
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพื้นท่ีตำบลแหลมตะลุมพุก 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 พื้นท่ีตำบลแหลมตะลุมพุก 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 

 5.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๕)  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัป
ชันได้ 
 9 .2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันใน
ระดับตำบล 
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4.4.๒ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำองคก์รชุมชนคณะกรรมการบริหารชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ  

1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เป็นชุมชนท่ีมีสถานภาพเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง ท้ังด้านการจัดการบริหารชุมชน 
การพัฒนาองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เป็นผู้นำกลุ่ม ท่ีปรึกษา ตลอดจน
บุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย เป็นกลไกในการขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุกมาโดยตลอด ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกได้มุ่งเน้นการพัฒนาคนท่ีเป็นแกน
นำและสมาชิกทุกกลุ่มองค์กรในชุมชน โดยการเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำให้มีศักยภาพ เพิ่มองค์ความรู้ เพิ่ม
ประสบการณ์ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เพื่อต้องการให้กลุ่มคนเป้าหมายข้างต้นได้พัฒนาแนวคิด มีวิสัยทัศน์ เพื่อ
ร่วมกันพัฒนา อบต. ชุมชน สังคม องค์กรของตนเองในทุกรูปแบบ สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมแกนนำ
องค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ท้ังนี้  เพื่อต้องการให้กลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าวได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลและของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ในการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งนำไปสู่การพัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชุมชนเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก   

2. วัตถุประสงค ์ 
 2.1 เพื่อต้องการให้บุคคลท่ีเป็นแกนนำชุมชน แกนนำกลุ่มต่าง ๆ องค์กรในชุมชน ได้รับทราบแนวทาง
ในการพัฒนาชุมชนและองค์กรของตนเองให้เข้มแข็ง  
 2.2 เพื่อต้องการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการเช่ือมโยงองค์กรต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เกิดการทำงานเป็นทีม  

2.3 เพื่อต้องการเสริมสร้างและกระตุ้นให้ชุมชนได้มีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาชุมชนด้วยกระบวนการ
ของชุมชน  

2.4 เพื่อต้องการให้สร้างทีมงานผู้นำองค์กรให้เป็นทีมงานท่ีเป็นพลังร่วมกันพัฒนา อบต. ในอนาคต  
2.5 เพื่อต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนด

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

3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 แกนนำและสมาชิกกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เช่น 
คณะกรรมการบริหารชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) และกลุ่มองค์กรอื่น ๆ ในชุมชน และเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง รวมจำนวนประมาณ ๕0 คน  

4. พื้นที่ดำเนินการ  
 4.1 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 4.2 ทัศนศึกษาดูงานในพื้นท่ีจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือ  

5. วิธีดำเนินการ  
 5.1 เสนอโครงการเพื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกพิจารณอนุมัติ  
 5.2 ประสานงานกลุ่มบุคคลเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม  
 5.3 จัดให้มีการฝึกอบรมแกนนำกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก   



- ๘๙ - 

 5.4 สรุปผลการฝึกอบรมนำเสนอผู้บริหาร  

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๕)  

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

8. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 9.1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมและทัศนศึกษาดูงานมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองและมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ  

9.2 ผู้นำชุมชนตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการเป็นแกนนำขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา
ชุมชน 
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4.4.3 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จำเป็นท่ีทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคล่ือนต่าง ๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 

 2.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในพื้นท่ีตำบลแหลมตะลุมพุก 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 

 5.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  
 5.๓ บันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.๔ เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ 
 5.๕ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๕)  

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

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 จำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต 

 9.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 9.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลมุพุก 
อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๗๕๘๐ ๙๙๕๕   
หมายเลขโทรสาร  ๐ ๗๕๘๐ ๙๙๗๗ 

อีเมล ์: lamtalumpuk.62@gmail.com 
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