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ค าน า 
 สถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์
การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหา
หรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆต้องเผชิญอยู่จริงเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความ
โปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ประเทศไทยในระยะ 5 ปี
ข้างหน้าจะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ 

 ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม จึงแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ป ี
(พ.ศ. 2562 - 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลม ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมีให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล   
และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งยุทธศาสตร์
ชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล แหลม จึงแสดงเจตจ านง
ในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี (พ.ศ. 
2562 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล แหลมต่อไป  และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูป
แบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ เพ่ือให้ประเทศไทย         
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

2. วัตถุประสงคข์องการจัดท าแผน 
1. เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  
2. เพื่อสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

3. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
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3. เป้าหมาย 
1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนมีจิตส านึก

และความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
  2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
  3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

4. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1. เป็นกลไกและเครื่องมือที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. จัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหาการทุจริตได้  
3. ก่อให้เกิดความเชื่อม่ันความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
4. องค์การบริหารส่วนต าบล แหลม สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มี

ความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้  
5. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล แหลม รวมถึง

ประชาชนมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี   

(พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

 

มิติที่ 

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร 
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายประจ าของ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการอบรม
ให้ความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.1.2 (1) มาตรการ
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม 
1.1.3 (1) มาตรการ
จัดท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 
 

- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1.2.1 (1) กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้ในด้านการต่อต้าน
การทุจริต 
1.2.2 (1) กิจกรรมการ
จัดเก็บภาษีนอกสถานที ่
1.2.2 (2) โครงการรักน้ า 
รักป่า รักษาแผ่นดิน  
1.2.3 (1) โครงการ
สนับสนุนโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 

 
- 

 
- 

- 

 
 

- 
 

 
- 
 

10,000 

10,000 

 

- 
 

 
- 
 

10,000 

10,000 

 

- 
 

 
- 
 

10,000 

10,000 

 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 (1) โครงการ
สนับสนุนกิจกรรมสร้าง
เสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา 
1.3.3 (1) โครงการ     
ใจอาสาพัฒนาชุมชน 

- 
 
 
 
- 

 

5,000 
 
 
 

10,000 

 

5,000 
 
 
 

10,000 

 

5,000 
 
 
 

10,000 
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มิติที่ 

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร 

1.กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงาน 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการออก
ค าสั่งมอบหมายงานของ
นายก อบต. ปลัด อบต. 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.1 (2) กิจกรรมสร้าง
ความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
2.2.2 (1) กิจกรรม
ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
2.2.2 (2) กิจกรรม
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 
2.2.3 (1) โครงการ
ติดตามประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 
30,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 
30,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 
30,000 

 

 

 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 

 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 (1) กิจกรรมลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (1) มาตรการมอบ
อ านาจของนายก อบต. 
แหลม 

- 
 

- 

 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
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มิติที่ 

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ 
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์ 

2.4.1 (1) กิจกรรมการ
คัดเลือกบุคลากรต้นแบบ 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 

2.5.1 (1) กิจกรรมการ
จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 
2.5.2 (1) มาตรการให้
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐ และ
และองค์กรอิสระ 
2.5.3 (1) มาตรการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ 

- 
 
 

 

- 

 

- 

- 
 
 

 

- 

 

- 

- 
 
 

 

- 

 

- 

- 
 
 

 

- 

 

- 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม 
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ
หน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) กิจกรรมการ
ออกระเบียบจัดต้ังศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ อบต. 
3.1.2 (1) โครงการจัดท า
วารสารต าบล 
3.1.3 (1) มาตรการจัด
ให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ 
อบต. 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 

- 
 
 

15,000 
 
- 

- 
 
 

15,000 
 
- 

- 
 
 

15,000 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติที่ 

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ของ
ประชาชน 

 

3.2.1 (1) กิจกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข ์
3.2.2 (1) โครงการ อบต.
พบประชาชน 
3.2.3 (1) กิจกรรม
รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ 

- 
 
 
- 

- 

- 
 
 

30,000 

- 

- 
 
 

30,000 

- 

- 
 
 

30,000 

- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1) กิจกรรม
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
ประชาคมต าบล 
3.3.2 (1) มาตรการ
แต่งตั้งตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 
3.3.3 (1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ อบต. 

- 
 

- 

 

- 

 

- 
 

- 

 

- 

- 
 

- 

 

- 

- 
 

- 

 

- 

 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 

 

4. การ
เสริมสร้าง
และและ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การ ปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1 (1) กิจกรรมการ
จัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน 
4.1.2 (1) กิจกรรม
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

  
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติที่ 

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.2 (1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
ให้ประชาชนทราบ 
4.2.3 (1) กิจกรรมการ
จัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ้างจากตัวแทน
ประชาชน 

- 
 
 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

 

4.3 การ
ส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการจัดส่ง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน และลูกจ้าง ไป
ประชุม/อบรม/สัมมนา 
4.3.2 (1) กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- 

 
 
- 

200,000 

 
 

- 

200,000 

 
 
- 

200,000 

 
 
- 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการทุจริต 
4.4.2 (1) กิจกรรมการ
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่าย      
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ า ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม เพ่ือ
ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดย
ให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และที่ขาด
ไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้งกาย 
วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจ
ของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และผู้มารับบริการจะได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม ด้าน
บุคลากร ทั้งข้าราชฝุายการเมือง และข้าราชการฝุายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการปลุกจิตส านึก การต่อต้านการทุจริต 
 2. เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน 
 3. เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 4. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล แหลม  
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล แหลม 
วิธีการด าเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต . และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
แหลม โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลุกจิตส านึกการ
ต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม เกิดจิตสานึกที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  

2. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม 
หลักการและเหตุผล 
 ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล แหลม  มีกลไกและระบบในการบังคับใช้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบล แหลม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ให้บริการแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลม ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล แหลม” 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับซ้อน 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากล 
 2. เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล แหลม เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต 
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 5. เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน   
 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต . พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทั่วไป 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
วิธีด าเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล แหลม  เพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล แหลม เปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลม 

3. มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  โดย
จัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ  ให้เหมาะสมและเป็นธรรม  ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม  รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มี
กฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  ปัจจุบัน
หน่วยงานต่างๆ  เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ  ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  



 
 
และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน  5 ด้าน อันรวมถึง 
การต่อต้านการทุจริตในองค์กร  ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ  อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น  และ
เพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การปฏิบัติให้เป็นกลไก
ส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต  โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ  จึงได้
ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชน
และผู้สนใจได้ศึกษา  เพ่ือเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด        
ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย ให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ ต่อไป 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบล แหลม  ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน น าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ 
ทุจริตคอรัปชั่น 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากร มีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
วิธีด าเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด  
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ในด้านการต่อต้านการทุจริต 
หลักการและเหตุผล 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการด าเนินงานผ่านสื่อการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆหรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือและน่าสนใจให้กับ
กิจกรรม สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรมและโครงการต่างๆได้อย่างชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้น
การสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน เพ่ือต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมตรวจสอบในภารกิจของหน่วยงาน  
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
2. เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
3. เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
           เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล แหลม ให้แก่ประชาชนทั่วไป ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเผยแพร่แก่ประชาชน ได้แก่  
 - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล แหลม 
 - ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว  
 - ประชาสัมพันธ์/ ประกาศ ผ่านเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
แหลม 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในด้านการต่อต้านการทุจริต 
2. กิจกรรมการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

หลักการและเหตุผล 
การด าเนินงานของหน่วยงานราชการต่างๆต้องอาศัยงบประมาณในการบริหารงาน และการด าเนินงานต่างๆ 

เพ่ือน ามาพัฒนาประเทศในทุกๆด้านเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง ส าหรับรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ก าหนดที่มาของรายได้ในส่วน
ของภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยภาษีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเองและภาษีที่ทาง
หน่วยงานอื่นๆ จัดเก็บและด าเนินการจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนต าบลจากการด าเนินการจัดเก็บภาษี ที่ผ่านมายัง
จัดเก็บได้น้อยเนื่องจากประชาชนที่มีหน้าที่ต้องช าระภาษีบางรายยังไม่ทราบรายละเอียดในการช าระภาษี หรือไม่ค่อย
มีเวลาในการเข้ามาช าระภาษี  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งท าให้การจัดเก็บภาษียังไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม จึงได้มีการจัดกิจกรรมการให้บริการการจัดเก็บภาษนีอกสถานทีข่ึ้น เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน อีกท้ังเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและลดจ านวนผู้ค้างช าระภาษี 
2. เพ่ือตอบสนองความต้องการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีหน้าที่ต้องช าระภาษี 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์รายละเอียดการช าระภาษีท้องถิ่นให้ประชาชนทราบและเข้าใจขั้นตอนการช าระภาษี

อย่างทั่วถึง 
เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนผู้มีหน้าที่ช าระภาษี ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ทั้ง 10 หมู่บ้าน   
พื้นที่ด าเนินการ 
 หมู่ที่ 1 – 10 ต าบลแหลม อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส าหรับด าเนินกิจกรรม 

2.ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการนอกสถานที ่
 3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
 4. ด าเนินกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้ 



 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

3. โครงการสนับสนุน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและ
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยงบนพื้นฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง และมี
คุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ควบคู่ไปกับการกระท าท่ีไม่เบียดเบียนกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
ความร่วมมือปรองดองกันในชุมชนน าไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน     

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ได้จัดท าโครงการสนับสนุน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ มีความรู้และ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้ส าหรับ ความกินดี 
อยู่ดี ในอนาคต สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ประชาชนมีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักของความพอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ 
ไม่ฟุุมเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มีคุณค่า และเกิดรายได้ 
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3. เพ่ือกระตุ้นให้คนในชุมชนรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลแหลม 
พื้นที่ด าเนินการ 
 หมู่ที ่1 – 10  ต าบลแหลม 
วิธีด าเนินการ 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเปูาหมายรับทราบ  
2. สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรม  
3. เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการฝึกอบรม  
4. ร่วมติดตาม ประเมินผลโครงการ และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
งบประมาณด าเนินการ 

10,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
หลักการและเหตุผล   
  จากสภาพวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
วัฒนธรรม ท าให้เกิดภาวะสับสนในวิถีชีวิต ค่านิยม และภูมิคุ้มกันทางสังคมลดลง จนก่อเกิดการเบ่ียงเบนทางพฤติกรรม คือ ละเลย
ในคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลคุกคามเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่
เบ่ียงเบนไปในทางไม่พึงประสงค์ เช่น ขาดระเบียบวินัย เกี่ยวข้องยาเสพติด ทะเลาะวิวาท มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และขาด
วินัยในการด าเนินชีวิต  ดังนั้นจึงมีจ าเป็นอย่างเร่งด่วนในการปลูกฝังกล่อมเกลาด้วยหลักธรรมทางศาสนาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต 
ให้มีส านึกผิดชอบช่ัวดี มีสติพิจารณายั้งคิด มีจิตใจใฝุดีและมีพลังใจท่ีเข้มแข็ง   
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา    
2. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถน าความรู้และคุณธรรมไปบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
เป้าหมาย       

นักเรียน นักศึกษา ในพ้ืนที่ต าบลแหลม 
พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
วิธีการด าเนินการ    

1. จัดประชุมร่วมกับสถานศึกษาในพ้ืนที่ 
2. สนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษา ในพ้ืนที่ต าบลแหลม  
3. เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษา 
4. เข้าร่วมการติดตามประเมินผลโครงการ พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
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ระยะเวลาด าเนินการ  
          ปีงบประมาณ 2562   
งบประมาณ   
 5,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาตามหลักของศาสนา และสามารถน าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เป็นอนาคตของชาติให้มีคุณภาพ ต่อไป 

 
2. โครงการใจอาสาพัฒนาชุมชน  

หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากปัจจุบันนี้ความเจริญทางด้านวัตถุได้เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้สังคมเกิดค่านิยมที่ให้

ความส าคัญกับอ านาจเงินทองมากกว่าที่จะให้ความส าคัญกับจิตใจ และละเลยการปฏิบัติหน้าที่ท่ีเป็นจิตสาธารณะ 
ส่งผลให้สังคมเกิดความเสื่อมโทรม จึงได้มีแนวคิดท่ีจะพัฒนาและยกระดับจิตใจของบุคคลให้มีความเจริญและเป็นจิต
สาธารณะเพ่ิมมากข้ึน ด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจึงได้จัดท าโครงการใจอาสาพัฒนาชุมชนขึ้น โดยจุดเริ่มต้นของ
โครงการในครั้งนี้ คือการพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่นการท าความสะอาดพ้ืนที่ต่างๆภายในชุมชน การปลูกต้นไม้
บริเวณหมู่บ้าน เป็นต้น  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
2. เพ่ือแสดงออกถึงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการในการช่วยเหลือสังคม  
3. เพ่ือสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่คณะ 
5. เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้กับสมาชิกให้

เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
            นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ี เข้าร่วมโครงการใจอาสาพัฒนาชุมชน  
พื้นที่ด าเนินการ 

ต าบลแหลม 
วิธีการด าเนินการ    

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  
2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดกิจกรรมต่างๆ  
3. ประสานการคัดเลือกกลุ่มเปูาหมาย 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
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5. สรุปผลการด าเนินงาน และรายผลให้ผู้บริหารทราบ 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ 2562   
งบประมาณ 

10,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในต าบลแหลม มีความรักความสามัคคี รู้จักการเสียสละ มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ต่อคนในสังคม 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก  ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในป ีพ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระบบธรรมาภิบาล
ที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ  

องค์การบริหารส่วนต าบล แหลม เป็นหน่วยงานของภาครัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  
 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล แหลม ต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอยากเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล แหลม  บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล             
แหลม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 2. มีการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
 3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 4 ปี 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรบริหารส่วนต าบลแหลม  
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วิธีด าเนินการ 
 1. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
 2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 3. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 4. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 5. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 7. รายงานผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564  
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต ลดข้อ
ร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลงได้ 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
1. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงานของนายกอบต . ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 

หลักการและเหตุผล  
 องค์กรบริหารส่วนต าบลแหลมเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องท าอีกมาก ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ส่งผลให้   ผู้มา
รับบริการ ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรเนื่องจากฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ใน
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับต่างๆ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า  
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงปัจจุบัน ก าหนดให้การปฏิบัติงานต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา  37 ที่ก าหนดให้การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง ต่อความต้องการ ของประชาชน        
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า จึงไดก้ าหนดให้นายกอบต. มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัต ิ 



 
 
เกี่ยวกับราชการของ อบต. ก าหนดให้นายกอบต. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ อบต . ให้ปลัดอบต . 
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน อบต. และลูกจ้าง ให้เป็นไปตามนโยบายและอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายก าหนด  
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกอบต. ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน  4 ฉบับ ประกอบด้วย 
นายกอบต . มอบหมายให้ รองนายกอบต . นายกอบต . มอบหมายให้ ปลัดอบต . และหัวหน้าส่วนราชการ และปลัด
อบต. มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
พื้นที่ด าเนินการ 

องค์กรบริหารส่วนต าบลแหลม  
วิธีด าเนินการ 
 1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ ได้รับความสะดวก รวดเร็วขึ้น 
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2. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
หลักการและเหตุผล 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเกลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล 
การปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการ การให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน การใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล ด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลม โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล แหลม เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และนักทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนต าบล แหลม เพื่อ
กลั่นกรองการประเมินผล การปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลม รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

 5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล แหลม พิจารณาทบทวน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล โดยใช้หลักเกณฑ์ ตามท่ีก าหนดไว้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด 
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  

3. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายองค์การบริหารส่วนต าบล แหลม เป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล แหลม จึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล แหลม จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามข้ันตอน ระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม จะต้องท าตามกฎหมาย  
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ    
ที่เก่ียวข้อง 

 2. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
 วิธีด าเนินการ 

จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณ แยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว้  
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

บุคลากร กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
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4. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจาก อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ
จัดหารายได้ การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้น  การที่ อบต. จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ  อบต.  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดซื้อ  จัดจ้าง และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  
มาตรา  23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณา           
ถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาว     
ที่จะได้รับ ประกอบกัน  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของ  อบต. แหลม เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง ขึ้น  
วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามโครงการและกิจกรรม ต่าง  ๆของ อบต. 

 2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการ  ต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ที่

ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติม จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียง 
พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
วิธีด าเนินการ 

1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ 
2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์  ของ อบต. ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียง หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้ง่ายข้ึน 

5. โครงการติดตามประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบล แหลมมีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ของ  อบต. เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อบต. ในฐานะผู้ให้บริการจะไม่สามารถทราบว่าภารกิจที่ให้บริการ
ไปนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึง
ความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ขึ้น  
 วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

2. เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
3. เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือ

นอกเขตจังหวัด ทาการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี  
พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
วิธีด าเนินการ 

1. ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัดหรือ
นอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  

2. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ตามรูปแบบที่ก าหนด  
3. สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจ แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  
4. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน  
5. ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
6. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
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งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับท่ีดีขึ้น 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
หลักการและเหตุผล 
       ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมาย
เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหา รราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้ง
ทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล แหลม จัดท าหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้  โดยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
อ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
       ดังนั้นการให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน
จะต้องท าการปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด 
รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  
วัตถุประสงค ์
       1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
       2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
       3. เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากร ให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 
       4. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้
 



 
 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
       ประชาชนและผู้ที่มาติดต่อราชการ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
พื้นที่ด าเนินการ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
วิธีด าเนินการ 
       1. ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
       2. ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
       3. จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
       4. จะได้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
       5. จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆพร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
       6. จัดท าค าสั่งการให้บริการแก่ประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลาท าการ 
ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
       7. การมอบอ านาจตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
       8. มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ 
       9. ติดตามประเมินผลกิจกรรม เพ่ือน าจุดบกพร่องในการจัดท ากิจกรรมมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือ
ระยะเวลาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
ระยะเวลาด าเนินการ 
       ตลอดปีงบประมาณ 
 งบประมาณด าเนินการ 
       ไม่ใช้งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ส านกังานปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
       ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

1. กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ 
หลักการและเหตุผล 
  บุคลากร  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศ  ในการ
ให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญใน
อันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมี 
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ความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่  จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  หากข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม  
ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม  เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง  เพ่ือคุณประโยชน์
ของประชาชนและประเทศชาติ  โดยการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถย่อมส่งผลดีสู่
ประชาชนโดยตรง  
 ดังนั้น เพื่อเป็นการ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วย
ให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท า
นั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือยกย่อง  เชิดชูเกียรติบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล แหลม ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

2. เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3. เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
4. เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 

เป้าหมาย 
1. คัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล แหลม ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  ในการปฏิบัติราชการ

และให้บริการประชาชนดีเด่น   
2. จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

วิธีการด าเนินการ  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล แหลม ผู้มีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าป ี2562  
2. ประชุมคณะกรรมการฯ  และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือก บุคลากร ผู้มีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
3. คัดเลือกบุคลากร 
4. เสนอรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
5. จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ 2562   
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งบประมาณ   

ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

1. กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
หลักการและเหตุผล  

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากล  และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก  รวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ  สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล  หรือเกิด
จากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร  หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ  ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต  ดังนั้น 
วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็น
สิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร  ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม  
แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน  ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม  ชุมชน และประเทศ          
เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม จึงได้จัด กิจกรรมการ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ขึ้น เพื่อ
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
และเ ป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น  
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
2. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ  
3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

เป้าหมาย/ผลผลิต  
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
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วิธีด าเนินการ  
1. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ ระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น  ที่มีดัชนี

ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

1. กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจ ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ ไว้ให้ประชาชนเข้าดูได ้
ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการที่ดี 
พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบได้ 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2556 
 2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส าหรับประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่  
 3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร  
 เป้าหมาย 

1. จัดเตรียมสถานที่ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  

พื้นที่ด าเนินการ 
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

วิธีการด าเนินการ 
1. จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

  2. เมื่ออนุมัติแล้วแจ้งเวียนทราบ ภายในทุกส่วนราชการ 
 3. จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 4. จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด  
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่มาใช้บริการ  



 

3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน 

1. กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบล แหลม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชน
เป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบล แหลม จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพ่ือไว้ส าหรับ
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง หรือน ามา
เป็นข้อมูลในการท าแผนงาน/โครงการ แก้ไขปัญหา ต่อไป 
 2. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม กับประชาชนใน
พ้ืนที่ 
 เป้าหมาย 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ี ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยการปฏิบัติราชการ
ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่น
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ หรือบรรเทาปัญหาและ
ผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
 วิธีด าเนินการ 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้บริการในวันเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30 น. โดยช่องทางร้องเรียน/

ร้องทุกข์ ดังนี้ 
          1. ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

2. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 7546 6200 
3. ทางเว็บไซต์ 

 4. ทางไปรษณีย์ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562  
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 สามารถรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วขึ้น 

2. โครงการ อบต. พบประชาชน  
หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุก  ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  ด้านการศึกษา  ด้านศาสนาและวัฒนธรรม  ล้วนแล้วเป็นหน้าที่ส าคัญขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับรากหญ้ามากท่ีสุด  และเป็นหัวใจส าคัญของ
การพัฒนา  อีกท้ัง พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  6     
พ.ศ. 2552 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
วัฒนธรรม  รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที ่
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม จึงได้จัดท าโครงการ อบต. พบประชาชน ประจ าปี พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสา ร ร่วมแสดงความคิดเห็น  รวมทั้งเพ่ือรับทราบปัญหาต่าง ๆ  ของประชาชนใน
พ้ืนที่ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมทางการเมือง 
 3. เพ่ือประชาสัมพันธ์แถลงนโยบายของผู้บริหารและการสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ประชาชนทราบ 
 4. เพ่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ให้บริการประชาชนนอกพ้ืนที่ 
เป้าหมาย 
 ให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบ ลแหลม 
พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
วิธีด าเนินการ 
 1.  เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ  
 2.  จัดประชุมพนักงานส่วนต าบลเพ่ือวางแผนการให้บริการ  ออกค าสั่ง/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 



  
 
 3.  ประสานส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 4.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ 
 5.  ออกพ้ืนที่เพ่ือให้บริการประชาชนตามก าหนดการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2562 
งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชน มีความเข้าใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม เพ่ิมข้ึน 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล 
หลักการและเหตุผล  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจ านวนหลายฉบับ ท าให้ประชาชนยังไม่อาจรับทราบถึง
บทบาท อ านาจ หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ตลอดจน ความส าคัญของการกระจายอ านาจ  และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม จึงได้ท ากิจกรรม อบต. สัญจร ประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล  ประจ าปี 2562 ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  
วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้  เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ให้กับประชาชนทราบถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล แหลม เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น  
เป้าหมาย  

ประชาชนในพื้นท่ีต าบลแหลม องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
วิธีด าเนินการ  

1. แต่งตั้งคณะท างาน 
2. ติดต่อ ประสานงาน กับส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล  
3. วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานทีด่ าเนินกิจกรรม  
4. ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา ที่ก าหนด  

ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ 2562 
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งบประมาณ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม สามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญของการ
กระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชน องค์การบริหารสวนต าบลแหลม และส่วนราชการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 

1. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐหรือเอกชน ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงาน การจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์กรรวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด  

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆที่อาจมีขึ้น 

 2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
เป้าหมาย/ผลผลิต 

เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล แหลม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงาน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะ
ท าให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
วิธีการด าเนินงาน 

 1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผล การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ. ศ. 2544 ข้อ 6 

 2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล แหลมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3. การรวบรวมการติดตามและประเมินผล การควบคุมภายในให้คณะท างานฯเพ่ือสรุปข้อมูล 



 
 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ทุกส่วนราช ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

 งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 
 ส านกงานปลัด 
 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

มีระบบการควบคุมภายในทีจ่ะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถ 
ด าเนินการได ้

1. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ 
หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน             
มติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ  และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ สร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลัง  เกิดความโปร่งใส  ไม่เกิดการทุจริตคอรัปชั่น     
มีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง   
มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้                
3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
4. การบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน      

ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ 
 เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
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 พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
วิธีด าเนินการ 

จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล แหลม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชน
ทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล แหลม และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2562 
 งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
 ตัวช้ี/วัดผลลัพธ์  

มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

1. โครงการจัดส่งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง ไปประชุม/อบรม/สัมมนา 
หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรู้
และยึดเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่อง
ขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ ด้านกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบหรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เก่ียวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนอง ต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน และลูกจ้าง ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ 
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ระเบียบกฎหมาย ค าสั่งและหลักเกณฑ์ต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับการบริหาร  การด าเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวม 

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหา รท้องถิ่น สมาชิกสภา  พนักงาน และลูกจ้าง มี ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้าง เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ  

 2. เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวดเร็วขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนไดอ้ย่างแท้จริง  
เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดส่งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
พื้นที่ด าเนินการ 

สถานที่ต่างๆ ตามที่หน่วยงานจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ก าหนด 
 วิธีด าเนินการ 

1. จัดหาหลักสูตร โครงการ ที่เหมาะสมกับต าแหน่งที่เก่ียวข้อง 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 3. จัดส่งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา 
 4. รายงานผล สรุปผลการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
 งบประมาณด าเนินการ 

200,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน และลูกจ้าง มี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ  

 

 

 



 

2. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ
และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์การบริหารส่วนต าบล
แหลม ที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล แหลม บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท า
หน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม  โดยมีกระบวนการ  สอดคล้องกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลตอบสนอง ต่อ
ความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น องค์ก ารบริหารส่วนต าบล
แหลม เล็งเห็นถึงความส าคัญในบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรม
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วน
ร่วมในการท างาน 

2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3. เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 เป้าหมาย/ผลผลิต 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
 พื้นที่ด าเนินงาน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
 วิธีด าเนินการ 

1. แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงาน 
2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ความต้องการของประชาชน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2562 
 งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
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 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล แหลม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนอง ต่อความต้องการของประชาชน

และเกิดทัศนคติที่ด ี

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1. กิจกรรมการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐ  ได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนัก และ ร่วมกันแก้ไขจัดการ กับปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวังป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 2. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนที่ต าบลแหลม 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมด าเนินกิจกรรม จัดประชุม จัดท าประกาศ 
 2. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ในเขตพ้ืนทีต่ าบลแหลม 
 3. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 4. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 5. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 น าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการ ปรับปรุง แก้ไข 

 
............................................................. 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) 
------------------------------------------------------ 

ตามค าสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล      
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส า คัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3          
(พ.ศ. 2560 - 2564) ให้เป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 
ปี (พ.ศ.2562 – 2564) จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อ เป็นกรอบแนวทางในกา รด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

             ประกาศ  ณ  วันท่ี    22    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561       
 
 
 

(นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
ที่  230/๒๕61 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

------------------------------------------------------ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ. 2562 – 2564) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต  4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้ 

1. นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์     ต าแหน่ง นายก อบต.แหลม    ประธานคณะท างาน  
2. นายจินดา  คงตุก      ต าแหน่ง ประธานสภา อบต.แหลม   รองประธานคณะท างาน   
3. นายเกษม  จิตรานนท์     ต าแหน่ง ปลัด อบต.แหลม     คณะท างาน  
4. นายพิศนุ  เขียวรอด     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะท างาน  
5. นางดวงเดือน ทองบุญชู     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง    คณะท างาน  
6. นายนรินทร์  พรหมรัตน์     ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด อบต.    คณะท างาน 
7. นางสาวปวริศา คงอินทร์     ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   คณะท างาน /เลขานุการ 

    8. นางสาวรัตนภรณ์  ชูเอียด     ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ      
 

 ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
     1. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     2. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     3. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     4. จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่   18    เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

(นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์) 
                                               นายกองค์การบริหารสว่นต าบลแหลม 
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