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สวนที่ 1 
บทนำ 

 

๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองคกร 
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการ
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคลหรือ
หนวยงานที่อาจเก่ียวของกับการทุจริต  เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจรติที่มีอยูในปจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
 

 การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวา ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของทุจริตในระดับทองถ่ิน  ไดแก การ
กระจายอำนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงคสำคัญ
เพ่ือใหบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต
ในทางปฏิบัติทำใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน 
 

 ลักษณะการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จำแนกเปน  ๗  ประเภทดังนี้ 
๑) การทุจริตดานงบประมาณ  การทำบัญชี  การจัดซื้อ จัดจาง และการเงนิการคลัง สวนใหญ

เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๒) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตวับุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู ความเขาใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลาย

ในการตรวจสอบชองภาคสวนตางๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจาก  อำนาจ  บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

 

 สาเหตุและปจจัยที่นำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถสรุปประเด็นได   ดังนี้ 
  ๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทำใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอำนาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทำใหเกิดการทุจริต 
  ๒) ส่ิงจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำ
ใหคนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ำรวย ดวยเหตุน้ีจึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมที่จะทำพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 
  ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหลานี้ 
  ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
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เจาหนาที่เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 
  ๕) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทำใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีข้ึน ทำให
เจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครวั 

 ๖) การขาดจรยิธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนน
เปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม 

 ๗) มีคานยิมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตยสุจริต
เปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมท่ีผิด
เห็นวาการทุจรติเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทำการ
ทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 

 

หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระ แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ
พื้นที่สวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะทำไดเทาท่ีจำเปนตามกรอบที่กฎหมายกำหนด และตอง
เปนไปเพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนสุขของประเทศโดยรวม 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริการราชการแผนดิน กำหนดใหการบริหารราชการซึ่ง
รวมทั้งราชการบริหารสวนทองถ่ินตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 
  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวของดังกลาวจะเห็นไดวาการ
บริหารราชการแผนดินที่มีองคกรปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแกไข
ปญหาในระดับทองถ่ินยังมีปญหาหลายประการ ที่สำคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเอง และปญหาการกำกับดูแลโดยองคกรที่มี อำนาจหนาท่ี ตามกฎหมาย และดวยเหตุที่วานี้ ไดมี
สวนทำใหการบริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนหนึ่งไมเปนไปเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางสวนมีพฤติการณสอ
ไปในทางที่ เอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบมีการกระทำในลักษะที่ เปนการขัดกันแหง
ผลประโยชน ฝาฝนหรอืไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 จากสภาพปญหาที่พบในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประชาสัมพันธ จะ
พบวาภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเปนจำนวนมาก และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
อยางตอเน่ือง สงผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจการบริหารงานของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมา 

 ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเรงสรางภาพลักษณ ความเชื่อมั่นใหกับหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร โดยเฉพาะประชาชนใหไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน  การตรวจสอบการ
ทำงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งบุคคลที่มีสวนสำคัญที่จะทำใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปลอดทุจริต
หรือการทุจริตมีทิศทางลดนอยลง ยอมเกิดจากบุคลากรในองคกร  ซึ่งประกอบดวย คณะสมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินคณะผูบริหาร ตลอดจนขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกๆ
ตำแหนง จะตองมีจิตสำนึกคานิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กลาวโดยสรุป หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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ไดยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แลว หนวยงานองคกรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไววางใจ ศรัทธาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอยางแนนอน 

  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหนึ่งที่จะเปนตัวชวยสรางภาพลักษณในดานการปองกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืนไดเขารวมการเปนเครอืขายในดานการปองกันการทุจริตแลวก็ทำใหทุกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง 

 

วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
1. เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก ใชเปนกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
2. เพ่ือสงเสริม/เสริมสรางใหบุคลากร ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
3. เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครอืขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐใหมีความเขมแข็ง 

4. เพ่ือใหระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

5. เพ่ือใหทุกภาคสวนรูเทาทัน รวมคิดการปองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จรยิธรรมของบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางทั่วถึง 

 

เปาหมาย 
1. ขาราชการท้ังฝายการเมือง ฝายบริหารและบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก ตลอดจน

ประชาชน มีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตำแหนงหนาที่ไปในทางที่มิ
ชอบทุกฝาย 

2. องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของราชการ และเจาที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อยางรวดเร็ว โปรงใส มิใหขาราชการอ่ืนใชเปนเยี่ยงอยาง 

3. หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกัน และ ปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ 

4. องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถวงดุลการใชอำนาจใหเหมาะสม 

5. องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก สนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ประโยชนของการจัดทำแผน 
1. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก ขาราชการและเจาหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก มีจิตสำสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย สุจริต 
ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 

2. ประชาชนมีจิตสำนึกในการเห็นประโยชนของชุมชนและเฝาระวังการทุจริตขององคการบริหารสวน
ตำบลเกาะหลัก 
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3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. สรางระบบในการจัดการกับการทุจริตใหเปนไปดวยความรวดเร็ว 
5. พัฒนาและเสริมสรางบุคลากรและหนวยงานในการตอตานและปราบปรามการทุจริต 
6. องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก ไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนราชการ ประชาชนในการ

ปองกันการทุจริต 
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สวนที่ 2 
แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565) 

ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักอำเภอเมือง  จังหวดัประจวบคีรีขันธ 
 

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท 

1.1 การสรางจิตสำนึก
และความตระหนักแก
บุคลากรท้ังขาราชการ 
การเมือง ฝายบริหาร 
ขาราชการการเมืองฝาย
สภาทองถ่ินและฝาย
ประจำขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

1. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 0 0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

2. โครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 0 0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

3. โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการ
ทุจริต 

0 0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

4 .โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมผูบริหาร สมาชิกสภา
และพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  

5.มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น” 

0 0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

6. มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอดานการทุจริต” 0 0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

7. กิจกรรมใหความรู เร่ืองผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

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

1.2 การสรางจิตสำนึก
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวนใน
ทองถิ่น 

1. โครงการรณรงคเพื่อแกปญหาภาวะโลกรอน ในพ้ืนที่ตำบล
เกาะหลัก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  

2. โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยวพัฒนาและปรบัปรุงภมูิทัศนในตำบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  

3. โครงการสงเสริม สนับสนุน การเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  
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แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักอำเภอเมือง  จังหวดัประจวบคีรีขันธ 

 
มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1.3 การสรางจิตสำนึก
และความตระหนักแกเด็ก
และเยาวชน 

1. โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

2. โครงการเขาคายพระพุทธบุตร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

3. โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน 
(กิจกรรมโตไปไมโกง) 

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

4.โครงการสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  

รวม จำนวน 14  โครงการ       

 

 

 
 
 
 



7 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักอำเภอเมือง  จังหวดัประจวบคีรีขันธ 

 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

2.1 แสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร 

2.2 มาตรการสรางความ
โปรงในการปฏิบัติราชการ 

1. กิจกรรมประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

0 0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

1. มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 0 0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

2. การออกคำสั่งมอบหมายของนายกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ปลัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหัวหนาสวน
ราชการ 

0 0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

3. มาตรการออกคำสั่งการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 0 0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

4. กิจกรรม ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป 

0 0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

5. กิจกรรม การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 0 0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

6. กิจกรรม สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ 0 0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

7. โครงการเผยแพร ขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ-จัดจาง 0 0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

8. กิจกรรม การจัดบริการสาธารระและการบริการประชาชน
เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมและไมเลือก
ปฏิบัติ 

0 0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

9. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000  
10.มาตรการ “ยกระดบัคุณภาพการบริการประชาชน” 0 0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักอำเภอเมือง  จังหวดัประจวบคีรีขันธ 

 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท) 

2.3 มาตรการการใชดุลย
พินิจและใชอำนาจหนาที่ให
เปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

1. กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

2. โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

3. การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

4. การมอบอำนาจของนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

5. มอบอำนาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 

0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

6. มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ปลัดและหัวหนาสวนราชการ 

0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการ
ดำเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
 

1. กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกร
ดีเดน ผูทำคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000  
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักอำเภอเมือง  จังหวดัประจวบคีรีขันธ 

 
มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

2.5 มาตรการจัดการใน
กรณไีดทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

1. มาตรการ จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

2. กิจกรรม การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

3. กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการ
ตามอำนาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

4. มาตรการ ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครฐั
และองคกรอิสระ 

0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

5. มาตรการ แตงตั้ง ผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
 

0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

รวม จำนวน  23 โครงการ       
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักอำเภอเมือง  จังหวดัประจวบคีรีขันธ 

 

มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.1 จัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางที่
เปนการอำนวยความสะดวก
แกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดทุกขั้นตอน 

1. มาตรการ ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหาร
สวนตำบลใหมีประสิทธิภาพ 

0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

2. การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการ
บริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

3.กิจกรรม อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารราชการ 
พ.ศ.2540 

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

4. มาตรการ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสำคัญและหลากหลาย 
 

0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

5. กิจกรรม การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง 
พัสดุและทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบล 

0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

6. มาตรการ จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร
ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

7. โครงการ สื่อประชาสัมพันธ กิจกรรมขององคการบริหาร
สวนตำบลเกาะหลัก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักอำเภอเมือง  จังหวดัประจวบคีรีขันธ 

 

มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

หมายเหต ุงบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น 
การรบัและตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 

1. โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  

2. การดำเนินงานศูนย รับเรื่องราวรองทุกข องคการบริหาร
สวนตำบลเกาะหลัก 
 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000  

3 มาตรการแกไขเหตุ เดือดรอน รำคาญ ดานการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  

 4. กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/
รองทุกขรับทราบ 
 

0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักอำเภอเมือง  จังหวดัประจวบคีรีขันธ 

 

มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

หมายเหต ุงบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมบริหาร
กิจการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

1. มาตรการแตงต้ัง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

2. ประชุมประชาคม หมูบานและประชาคมตำบลประจำป 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ไมใช
งบประมาณ 

3. การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 
 

0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

4. มาตรการแตงต้ังตัวแทนประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

5. กิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

6. มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตัิคาม หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

รวม จำนวน 17 โครงการ       
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักอำเภอเมือง  จังหวดัประจวบคีรีขันธ 

 

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัริาชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

หมายเหต ุงบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินกำหนด 

1. โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป
งบประมาณ 

0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

2. โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

3. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

4. มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการ
บริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

0 0 0 0  ไมใช
งบประมาณ 

4.2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถ
ดำเนินการได 

1. กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับ
ทราบ 
 

0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

2. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทน
ชุมชน 

0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

4.3 การสงเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา 

1. กิจกรรมสงเสริม และพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาทองถิ่น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  
2. กิจกรรมสงเสริม สมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

3. กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักอำเภอเมือง  จังหวดัประจวบคีรีขันธ 

 
มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัริาชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

หมายเหต ุงบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4.4 เสริมพลังการมีสวน
รวมของชุมชนและบูรณา
การทุกภาคสวนเพ่ือการ
ตอตานการทุจริต 
 

1. มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน 0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

1.กิจกรรมการติดปาย ประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

รวม จำนวน 11 โครงการ       
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สวนที่ 3 
รายละเอียดแผนปองกันการทุจริต  

มิติท่ี 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
1.1 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหารขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1.1.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล  
         หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี เปนหลักสำคัญในการบริหารและการ ปฏิบัติงาน
จะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสำนึกในการทำงานและ
ความ รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกันไดอยาง มีประสิทธิภาพ และนำไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้งสามารถแกปญหา
ความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จาก สภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหาเรื้อรังที่มีสวนบั่นทอน
ความเจริญของประเทศไทยมานาน จำจำเปนอยางยิ่งที่ จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัป
ชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันใน สังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทย
ตางเห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทำใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปได ในท่ีสุดน้ัน ตองนำหลักธรร
มาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาค
ประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสำนึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต 
ควบคู กับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนำหลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมี
ประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น 
ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนำหลัก
ธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปน
การสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม 
สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หนวยงานหรือ
องคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย 
หลักความชอบธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได หลักความมีประสิทธิภาพ 
และหลักการมีสวนรวม ดังน้ัน การพิจารณา คัดเลือกนำองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปน
เครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสำหรับ หนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคำนึงถึงกรอบ
เปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดำเนินงานที่หนวยงานองคกร สามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการขององคืการบริหารสวนตำบล
เกาะหลัก  จึงจัดทำ โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
  1. เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม  
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  2. เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสำคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทจุริต ประพฤติมิชอบ  
  3. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ นำไปประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได  
 4. เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนำองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทำงานใหกับ
องคกรไดอยางมี ประสิทธิภาพ  
4. เปาหมาย  
  ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง  
5. พื้นที่ดำเนินการ  
  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
6. วิธีดำเนินการ  
  1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบรหิารทองถ่ิน  
  2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร  
  4. จัดทำกำหนดการและหัวขอการอบรม  
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
7. ระยะเวลาการดำเนนิงาน  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จรยิธรรม  
  2. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ  
  3. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไป ประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได  
  4. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อยางมี ประสิทธิภาพ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
         การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแส โลกาภิวัตน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศน้ันๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความ
เก่ียวของโดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซ่ึงไดรับ
มอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแก ประชาชน ใชอํานาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและ
ตอประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตรการสงเสรมิ คุณธรรม จรยิธรรมในภาครฐัไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมคุณธรรม 
ในองคกรเพื่อเปนตนแบบให ขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาล
ตำบลหนองสรวง  จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมี
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คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน จึงไดทำโครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือปลูกจิตสำนึกใหพนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  มีคุณธรรมจริยธรรม 
เขาใจหลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และนอมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการ
ดำเนินชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ  
  3.2 เพ่ือใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกรวมใน
การเสริมสราง สังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สราง จิตสำนึกในการทำความดี รูจักการให การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนรวมกัน  
  3.3 เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  ในการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
         ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล และพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
5. พื้นที่ดำเนินการ  
        องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
6. วิธีดำเนินการ  
  จัดใหมีการดำเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ  
       6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหารองคการบริหารสวน
ตำบลเกาะหลัก  บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาที่  
           6.2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปน
และเห็นคุณคาของ การเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือ
ทำบุญถวายทานแกพระภิกษุสงฆที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เปนตน  
         6.3 การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ  
7. ระยะเวลา ในการดำเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณ ในการดำเนินการ ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  10.1 พนักงาน เจาหนาที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
  10.2 พนักงาน เจาหนาที่ ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกรวมในการ
สรางสังคม แหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและเสียสละ
เพ่ือประโยชนสวนรวม  
  10.3 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร เสรมิสรางคณุธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความสําเร็จ ทั้งดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความ
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เจริญกาวหนาตอไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณมีความรูและเขาใจงานเปนอยางดี เมื่อไดรับบทบาทใหกระทําหนาที่ใดๆ แลว ยอม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน ขามหากบุคลากรในองคกรดอย
ความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะหรือประสบการณที่จําเปนในการทํางาน ยอมทําให องคกรนั้นๆ ดอย
พัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ 
การทํางานสูงแลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึง ประสงค เปนตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหนง หนาที่และบทบาทแหงตนเอง 
บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจทํางานดวยความทุมเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน ตอ
เพ่ือนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชนของ ประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนําพา
องคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากย่ิงข้ึน มีความโปรงใสมีการ ปองกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล องคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก จึงไดจัดโครงการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือเปน การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน 
ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการและพนักงานจาง ตลอดทั้ง ประชาชนทั่วไปใหมีความรู 
ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกล จากการ
ทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข รูจักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
และ ขอบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง ตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงาน ตอผูมาขอรับ
บริการ ตอผูบังคบับัญชา และตอประเทศชาติบานเมืองตอไป  
3. วัตถุประสงค  
  2.1 เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
  2.2 เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง  
  2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน 
ตอผูมา ขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดีย่ิงข้ึน 
  2.4 เพ่ือใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
ใหแก บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล  
4. กลุมเปาหมาย คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จํานวน 5๐ คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
6. ระยะเวลาดําเนินการ จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนตทําวัตรเชา) ทุกวันพระ จํานวน   ๓๖   ครั้ง  
                            5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)   
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ  
  6.1 ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน)  
  6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ  
  6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
  6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตองและ
เกิดความเหมาะสม  
  6.5 ประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปที่สนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ  
  6.6 วัดและประเมนิผลโครงการฯ  
8. งบประมาณ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
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10. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
  10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง  
  10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตได อยางแทจริง  
  10.3 ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริต และเจตคติตอ
องคกรตอการ ทํางาน ตอเพื่อนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาท่ีดี 
 
๑.ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรม 
เพ่ือกําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละ
ประเภท โดยใหมีกลไกและ ระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวล
จริยธรรมเทศบาลตำบลหนองสรวง  ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยางที่ขาดไมไดคือ
คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม ทั้ง กาย 
วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม ซึ่งถา บุคลากรทุกคนที่ทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรม
ประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อมั่นและ ไววางใจที่จะเขามารับบริการท่ีองคกร
นั้นๆ และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมทั้งในดานคน ไดแก บุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และขาราชการฝายประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงไดมีการจัดทําโครงการ
อบรมคณุธรรม และจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิก สภา และพนักงานสวนตำบลเกาะหลัก  ดังกลาวน้ีขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต  
  3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหเกิด
ประโยชนสุขแก ประชาชน  
  3.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
  3.4 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชน
ทับซอน 
4. เปาหมาย ผูบรหิาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก จํานวน 50 คน      
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
6. วิธีการดําเนินการ  
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานสวนตำบลเกาะหลัก  โดยเชิญ 
วิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการปลูกและปลูกจิตสํานึกการ
ตอตานการ ทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงาน
หรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ี ในบางโอกาส  
7. ระยะเวลา  การดาํเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณ  ในการดําเนินการ ๒๐,๐๐๐  บาท  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
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  ตัวช้ีวัด ประชาชนผูมารับบริการที่องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  ประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช แบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรบัผลการประเมินไมต่ำกวารอยละ 70  
  ผลลัพธ ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานสวนตำบลเกาะหลัก  เกิดจิตสํานึกที่ดีในการตอตานการ
ทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  
 

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ช่ือโครงการ :มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก ไดประกาศใชประมวลจรยิธรรมขององคการบริหารสวนตำบล 
พ.ศ. 25๕4 โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความรายแรงแหงการกระทำประกอบกับไดมีประกาศก.อบต. จังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจางกำหนดใหพนักงานสวนตำบล 
ลูกจางประจำ และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล  มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือ
รักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มี
จิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผดิชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนอืกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว
มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได
กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจรยิธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรอืรับ
ของขวัญหรือประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกำหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ี
มิชอบ โดยอาศัยตำแหนงหนาที่และไมกระทำการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชน
สวนรวม ซึ่งองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก ควรนำแนวทางการดำเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางใน
การถือปฏิบัติโดยอนุโลมดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน 
องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก ไดจัดทำมาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก” ขึ้น เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจำทกุระดับนำไปใชในการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ
การมีผลประโยชนทับซอน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
 3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก เพ่ือใหการ
ดำเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพื่อทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
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 3.4 เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอำนาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคมตามลำดับ 
 3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจางทั่วไป 
5. พื้นที่ดำเนินการ  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  
6. วิธีดำเนินการ 
 1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก เพ่ือใชเปนคานิยมสำหรับองคกร 
ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก เปดเผย
เปนการท่ัวไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ เรื่อง กำหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใส
ของหนวยงานของรฐัเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
7. ระยะเวลาดำเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ –๒๕๖5 
8. งบประมาณดำเนินการ   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ   งานกฎหมายและงานการเจาหนาที่ สำนักปลัดองคการบริการสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุง
สูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อให
ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อให
การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก จึงได
กำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตขึ้น เพ่ือใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและเกิด
ความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 3.2 เพื่อสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนำมาเผยแพรมากกวา 3 เรื่องข้ึนไป 
5. พื้นที่ดำเนินการ  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  
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6. วิธีดำเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสำนึกดานการตอตานการ
ทุจริต อาทิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่เก่ียวของกับ
การปลูกจิตสำนึก 
 2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอยาง
เครงครดัผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5 
8. งบประมาณดำเนินการ   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   จำนวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นำมาเผยแพร 
 
1.1.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ การมี
ผลประโยชนทับซอน 
ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
2. หลักการและเหตุผล  
  ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปน การปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปน
การกระทําความผิดทางจริยธรรมของ เจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของ
สวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึง ประโยชนของตนเองหรือพวกพอง “ผลประโยชนทับซอน” 
หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใชอิทธิพลตาม อํานาจหนาที่ละความ
รับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชน ทับซอนมี
หลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมใชรูปตัว
เงิน หรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวน
เสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุก
หนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดย
กำหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการ ปองกันผลประโยชนทับ
ซอนแกเจาหนาที่ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  จึงไดจัดกิจกรรม
ใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  เพ่ือ
ปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชน ทับซอน ผานการประชุมผูบริหาร
กับพนักงานองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักเพื่อใหพนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน  
  3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
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  3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  มีจิตสํานึก 
คานิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลให
หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด  
4. เปาหมาย พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
5. พื้นที่ดําเนินการ  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
6. วิธีการดําเนินการ  จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน  
7. ระยะเวลาการดําเนนิการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)   
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ  จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  ตัวชี้วัด พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน  
  ผลลัพธ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุง เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
 
1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
1. ช่ือโครงการ : โครงการรณรงคเพื่อแกปญหาภาวะโลกรอน ในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
ประจำป 25๖๑ – ๒๕๖5 

2. หลักการและเหตุผล 
 การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศโลกสูงขึ้น  ไมวาจะเปนอากาศบริเวณใกลผิวโลกและน้ำในมหาสมุทร
ในชวง 100 ปที่ผานมาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นถึง 0.74-0.18 องศาเซลเซียส และจากแบบจำลองการ
คาดคะเนภูมิอากาศพบวาในป พ.ศ.2544-2643 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพ่ิมข้ึนถึง 1.1 ถึง 6.4 องศา
เซลเซียส 
 สาเหตุที่ทำใหเกิดภาวะโลกรอนก็เพราะวากาซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมตางๆของมนุษย  
ไมวาจะเปนการเผาผลาญถานหินและเชื้อเพลิง  รวมไปถึงสารเคมีที่มีสวนผสมของกาซเรือนกระจกที่มนุษยใช
และอ่ืนๆอีกมากมาย  จึงทำใหกาซเรือนกระจกเหลานี้ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยูบนชั้นบรรยากาศของโลก  ทำให
รังสีของดวงอาทิตยท่ีควรจะสะทอนกลับออกไปในปริมาณที่เหมาะสมกลับถูกกาซเรือนกระจกเหลานี้กักเก็บไว  
ทำใหอุณหภูมิของโลกคอยๆสูงขึ้นจากเดิม 
 ผลกระทบของภาวะโลกรอนก็มีใหเราเห็นกันอยูบอยๆ สภาพลมฟาอากาศที่ผิดแปลกไปจากเดิม         
ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น น้ำทวม แผนดินไหว พายุที่รุนแรง อากาศที่รอนผิดปกติจนมีคนเสียชีวิต  รวมไปถึง
โรคระบาดชนิดใหมหรือโรคระบาดที่เคยหายไปจากโลกนี้แลวก็กลับมาใหเราไดเห็นใหม  และพาหะนำโรคท่ีเพิ่ม
จำนวนมากขึ้น 
 การที่เราทิ้งขยะทุกประเภทรวมกันโดยไมแยกนั้น  ทำใหขยะที่สามารถนำมาใชใหมได (Reuse) และ
ขยะท่ีสามารถนำไปรีไซเคิลได (Recycle) ถูกทิ้งรวมไปกับขยะเปยกทั้งหลาย และอาจจะไมไดถูกนำมาใช
ประโยชนไดอีก และที่อันตรายมากก็คือขยะที่เปนสารพิษ พวกบรรจุภัณฑสารเคมี กระปองยาฉีดกันยุง พวก
หลอดไฟ ซึ่งมีสารเคมีฉาบไว ถานไฟฉาย เหลานี้ลวนเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมมากๆ ถาเราเอาไปทิ้งรวมกับ
ขยะอื่นๆ โดยที่ไมแยก สารเคมีก็จะไหลสูพื้นดิน ถาถูกเผาก็จะเปนกาซพิษลอยขึ้นไปในอากาศ ซึ่งจะเปนอันตราย
ตอสิ่งแวดลอมและเปนสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกรอนดวย 
 การที่เราลดจำนวนการใชนำของเกากลับมาใชอีก  และการรีไซเคิลนั้น สามารถลดการใชพลังงานไป
ไดมาก เพราะฉะนั้นการแยกขยะใหเปนประเภทและทิ้งใหถูกวิธีน้ัน ก็เปนวิธีหนึ่งท่ีจะสามารถลดภาวะโลกรอนได 
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ประกอบกับในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแผน
แมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) และมอบหมายใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับกระทรวงมหาดไทย และหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทำแผนปฏิบัติการ 
“ประเทศไทยไรขยะ”ตามแนวทาง “ประชารัฐ”โดยใชหลักการ 3RS ซึ่งสอดคลองกับมาตรการท่ีกำหนดใชใน
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่ใหความสำคัญกับการคัดแยก
ขยะ และบันทึกขอตกลง เรื่อง ความรวมมือในการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” ใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักตระหนักถึงความสำคัญในปญหาภาวะโลกรอนตามหลักการและ
เหตุผลดังกลาวขางตน  จึงดำเนินการการจัดทำโครงการรณรงคเพ่ือแกปญหาภาวะโลกรอนขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเขาสูระบบการกำจัดที่ปลายทาง 
 3.2 เพ่ือใหสวนราชการ สถานศกึษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถานประกอบการในพ้ืนที่รับผิดชอบ
       จัดกิจรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนำขยะมูลฝอยไปใชประโยชน 
 3.3 เพ่ือใหหมูบานในพ้ืนท่ีสามารถเปนตนแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
 3.4 เพ่ือใหทุกหมูบานมีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” 
 3.5 เพ่ือใหกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตรายและมูลฝอยติดเช้ือไดรับการกำจัดอยางถูกตองตามหลัก
 วิชาการ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะหลัก (หมูบาน สถานศึกษา หนวยงานราชการ ศาสนสถาน 
ภาคเอกชน และสถานประกอบการ 
5. พื้นที่ดำเนินการ  พื้นที่ในเขตตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
6. วิธีดำเนินงาน 
 6.1 สำรวจขอมูล เปาหมาย เขียนโครงการ เพื่อขออนุมัติ 
 6.2 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงคเพื่อแกไขปญหาภาวะโลกรอน 
      - จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ  เพ่ือกิจกรรมและคัดแยกขยะมูลฝอย 
      - ประชุมชี้แจงหนวยงานที่เก่ียวของ 
      - ประชาสัมพันธสวนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน 
      - ใหความรูในการคัดแยกขยะโดยใชหลักการ 3RS 
      - ขอความรวมมือทุกภาคสวนจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ 
 6.3 ติดตามผลการดำเนินการ 
 6.4 ประเมินผลโครงการ/รายงานผูบังคับบัญชา 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดำเนินการ  จำนวน 2๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเขาสูระบบการกำจัดที่ปลายทางลดลง รอยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับ
       ปริมาณขยะมูลฝอยในป 2560   
 9.2 รอยละ 100 ของสวนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชนและสถานประกอบการจัด
       กิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย หรอืการนำขยะมูลฝอยไปใชประโยชน  
 9.3 รอยละ 40 ของหมูบานในพ้ืนท่ีสามารถเปนตนแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
 9.4 รอยละ 100 ของหมูบานมีการจัดตั้งจุดรวมขยะอันตราย 
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 9.5 กากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อไดรับการกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
       เพิ่มขึ้น 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยว  

  พฒันา และปรับปรุงภูมิทัศนในตำบล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖5 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีที่มีทรัพยากรปาไมอยูเปนจำนวนมาก แตการลักลอบตัดไมทำลายปาไมท่ี
ผิดกฎหมายไดเพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทำใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจำนวนลดนอยลง ซึ่ง
สงผลกระทบตอธรรมชาตสิิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยาง
มาก หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ่งจะสามารถ
ชวยใหธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของประเทศ โดยทั้งสองพระองคทานไดพยายามคิด
คนหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากขึ้นอยางมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองคทานได
เสนอวิธีที่เรียบงายและประหยัดในการดำเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 3 อยางเพื่อประโยชน 4 อยาง” 
ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึงไมเศรษฐกิจ ปลูกไว
ทำที่อยูอาศัยลำหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึงปลูกไมไวใช
สอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพ่ือประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีอยูใกลชิดกับประชาชน
มากที่สุด ไดตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน
และในเขตตำบลเกาะหลักเพ่ือสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง 
3. วัตถุประสงค 

 เพื่อเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษ
สิ่งแวดลอมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 4.1 ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพื้นที่รบัผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
จำนวน ๑๑ หมูบาน โดยปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ทั้งไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว รั้ว
กินได เปนตน 

 4.2 ดูแล อนุรกัษ ฟนฟู สภาพแหลงนำ้ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ 
องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก จำนวน ๑๑หมูบาน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตตำบลเกาะหลัก โดยบูรณาการ
รวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ 

 4.3 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบรหิารสวนตำบลเกาะหลักสมาชิกสภาองคการ 
บริหารสวนตำบลเกาะหลกั พนักงาน/ลูกจาง องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก ผูนำชุมชนกลุมตาง ๆ ทั้ง ๑๑
หมูบาน ไดแก ประธานชุมชน ประธาน กลุมผูสูงอายุ ประธาน อสม.ประธานกลุมสตร ีฯลฯ กลุมเด็กและเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนทุกภาคสวน เปนตน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

 พื้นท่ีสาธารณะประโยชนในเขตตำบลเกาะหลักและแหลงน้ำ คูคลอง ในเขตตำบลเกาะหลัก  
6. วิธีการดำเนินงาน 

 6.1 จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ  
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 6.2 จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแมน้ำคคูลอง 
ทำความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชนตาง ๆ ในเขตตำบลเกาะหลัก  

 6.3 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความ
สวยงาม สะอาดรมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดำเนินการ   จำนวน 2๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  
10. ตัวช้ี วัด/ผลลัพธ    เกิดกลุ ม พิทั กษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากขึ้น 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริม สนับสนุนการเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตามแนว 
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูที่ยากจนของราษฎร พรอมทั้ง
ไดพระราชทานแนวทางการดำเนินงานใหหนวยงานตางๆ นำไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหา
ใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ โดยเนนใหผลกรร
ดำเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรกใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง “พออยู  พอกิน” และ
ขณะเดียวกันก็เปนการปูพ้ืนฐานไวสำหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริจึงเปนโครงการที่มุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูที่ดีข้ึนโดยเฉพาะประชาชนใน
ชนบทที่อยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสำคัญคือ การแกไขปญหาเฉพาะหนา เปน
ขั้นตอนตามลำดับความจำเปน ประหยัด การพึ่งพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการสมัยใหมท่ี
เหมาะสมนอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความ
ตองการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ และความพรอมของเกษตรกรได
ดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของเกษตรกรกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะหลักจึงจัดทำ
โครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนหนึ่ง
ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาประยุกตเผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอยโอกาสทางสังคมและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในตำบลเกาะหลัก  
 3.2 สงเสริมความรูความเขาใจใหกับคนยากจนในตำบลเกาะหลัก  
 3.3 สามารถนำความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง 
 3.4 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการสรางอาชีพในตำบลเกาะหลัก  

5. พื้นที่ดำเนินการ  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  
6. วิธีดำเนินการ 

  6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ 
  6.2 จัดอบรมใหความรูใหกับผูรวมโครงการ 
  6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
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  6.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง 
7. ระยะเวลาดำเนินการ   เดือนธันวาคม พ.ศ. 25๖๑ – กันยายน พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดำเนินการ  จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบสำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับอาชีพที่อบรม 
 10.2 ผูเขารวมโครงการสามารนำไปประกอบอาชีพได 
 10.3 มีรายไดเพ่ิมขึ้น ลดรายจาย เกิดความพอเพียง 
 10.4 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
1. ช่ือโครงการ :โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 ในสภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการสมยัใหมคนสวนใหญ 
ยึดติดอยูกับ ความสำเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน 
ความจงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทำใหปญหาตางๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนสวนหนึ่ง
เปนปญหาที่ตองแกไขศีลธรรม คุณธรรมและบนพื้นฐานความกตัญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ กอนคือสถาบัน
ครอบครัว หากไดรับการเรียนรู อบรม ปลูกจิตสำนึกในเรื่อง ศีลธรรมคุณธรรมแลวเยาวชนก็จะสามารถเปน
บุคคลที่มีคุณภาพ เกง ดี มีประโยชน เมื่อเปนเชนนี้แลวปญหาตางๆ เชน ยาเสพติด รักกอนวัยอันควร ปญหา
ตางๆ ก็จะลดลง ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก ไดเล็งเห็นความสำคัญจึงไดจัดทำโครงการคุณธรรม 
สานสายใยครอบครัว โดยมี วัตถุประสงคเพ่ือสานสายใยครอบครัวระหวางผูปกครองกับบุตรหลาน ใหเปน
สถาบันครอบครัวที่เขมแข็ง ใหสมาชิกใน ครอบครัวมีความรักใคร ปรองดอง และเอ้ืออาทรตอกัน ตลอดจน
สำนึกดีตอบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลด ภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และ
เสริมสรางความรูในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทำกิจกรรมรวมกัน อันกอใหเกิด 
ความสัมพันธสามคัค ีในหมูคณะ 

 3.2 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอื้อเฟอเผ่ือแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน 
 3.3 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม 
 3.4 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสำนึก และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและการมีสวนรวม 
 3.5 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
 3.6 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดสำนึกดีตอบุพการี ครอบครัว 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูปกครอง นักเรยีนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนในสังกัดองคบรหิารสวนตำบลเกาะหลัก  คร ูอาจารย คณะ 

ผูบรหิาร พนักงานสวนตำบล ลูกจาง 
5. พื้นที่ดำเนินการ  โรงเรยีนในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 ประชุมผูเก่ียวของกำหนดจัดงาน 
 6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานที่เก่ียวของทราบ 
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 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรยีนตาง ๆ เขารวมโครงการ 
 6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6.6 ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ พรอมทั้งภาพถายกิจกรรม 
 6.7 ดำเนินการตามโครงการ 
 6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖5   
8. งบประมาณดำเนินการ   จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบ   งานการศกึษา สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก 
 10.2 ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค 
 10.3 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หนาที่ของตนเอง 
 10.4 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจรติ มีวินัย 
 10.5 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 10.6 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเขาคายพุทธบุตร  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

  การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสคานิยมโลกตะวันตก  
ละทิ้ง คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา จึงดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ท่ีจะทําใหชีวิตมีความมั่นคง
และสามารถแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได จึงมีแนวโนมในการดําเนินชีวิตท่ีผิด กอใหเกิดความเครียด จน
อาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวยการพึ่งพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติ เปนกลุมคนท่ีมีพลังอันสําคัญที่สามารถชวยกันเสริมสราง
กิจกรรมท่ีเปนประโยชน ตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเปนวัยที่มีความคิดสรางสรรค มี
พลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็ก และเยาวชน กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพ
และพลังในเชิงสรางสรรค และสงเสริมใหเปนคนท่ีมี คุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีสติปญญา มีความอดทน 
รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะชวยสรางใหพวกเขาตระหนักถึง คุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผู พรอมที่จะพัฒนาตนเองใหเปน
ทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญกาวหนาและ มั่นคงของชาติ 
เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพ่ือใหเยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยมในการ 
ดำเนินชีวิตที่เหมาะสม องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก จึงไดจัดทําโครงการ “เขาคายพุทธบุตรโรงเรียน ทั้ง 
2 แหง” ซึ่งเปนโครงการท่ีชวยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝงจิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และ
ศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตนท่ีดีใหมีทักษะในการดําเนินชีวิตชีวิตประจําวัน  
3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตและ 
นําหลักธรรม ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมี
ศีล สมาธิ ปญญาเปนแบบอยางที่ดีในสังคม  

  3.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม  
  3.3 เพ่ือปลูกฝงคานิยมและพัฒนาจิตสํานึกที่ดีงาม มีคณุธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ  

ตอตนเอง และสังคม และประเทศชาติบานเมือง  
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4. เปาหมาย เด็กนักเรียนโรงเรียน 2  แหง  
5. สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียน.....................  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  วันที ่......... เดือน  สิงหาคม 25๖๑ – ๒๕๖5  
7. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  รวมกับโรงเรียนในตำบล 2 แหง 
8. วิธีดําเนินการ  

  1. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ  
  2. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ  
  3. ประชาสัมพันธโครงการใหกับหมูบาน ในเขตพ้ืนที่ไดรับทราบ  
  4. ดําเนินการจัดกิจกรรม  
  5. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในปตอไป  

9. งบประมาณดำเนินการ  จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  1. นกัเรียนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรมไป 
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  

  2. นกัเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขาคือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญาเปนแบบอยางที่ดีในสังคม  
  3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม  
  4. ปลูกฝงคานิยมมีจิตสํานึกที่ดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตยสุจริตมีความรับผิดชอบตอตนเองครอบครัวและสังคม 
 

1. ช่ือโครงการ: โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไมโกง”)  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

  ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่ทำลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอน 
วิกฤตการณ ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและ รูสึกไมยอมรบัพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุม
เด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน ตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยให
เปน คนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยู รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กำหนดใหรัฐตองสงเสริมการดำเนินงาน
และจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  พิจารณาเห็นความสําคัญ
ของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคม ใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตำบลเกาะ
หลัก  (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ข้ึน เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมที่ถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานท่ี สำคัญ 
ที่ทำใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันที่
ไดผลที่สุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต การยึดมั่นในความ
สัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม 
ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมที่จะเสียสละ
ประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม  
3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพ่ือสงเสรมิและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต  
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  3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเดก็และเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรปัชันและการโกง 
ทุกรูปแบบ  

  3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละเพ่ือรักษาประโยชน สวนรวม  
4. เปาหมาย    เด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  จำนวน ๑0๐ คน     
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน  

  5.1 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
  5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
  5.3 ดำเนินการตามโครงการ  
  5.4 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ  

6. พื้นที่ดำเนินการ องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
7. งบประมาณดำเนินการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ  

  10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคณุธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต  
  10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคมไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 

 

1. ช่ือโครงการ :โครงการสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 เนื่องจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน ที่ทำใหเกิดปญหาเชน  
ผลกระทบดาน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เด็กและ
เยาวชนไทยไมเห็นความสำคัญของ การศึกษา สนใจแตวัตถุนิยม ไมรูจักการประมาณตน ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตอ
อนาคตของชาติ ดังน้ันจึงควรทำใหเด็กและเยาวชน รูจักความพอเพียง ปลูกฝงอบรม บมเพาะใหเด็กและเยาวชน
มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอม และวัฒนธรรมโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ถายทอด เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของ
ทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสำนึกรักษ สิ่งแวดลอม และเห็นคุณคา
ของวัฒนธรรมคานิยม ความเปนไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
พิจารณาเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติ จึงไดจัดโครงการ สรางภูมิคุมกันทางสังคม
ใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  (กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  
เพ่ือปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน เปนการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและ
เยาวชนสามารถใชชีวิตได อยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดข้ึน และเห็นคุณคาของทรัพยากร
ตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน รูจัก เอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของ
วัฒนธรรม คานิยมความเปนไทย ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ 
สังคมและสติปญญา ความรู มีคณุธรรม และจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเดก็และเยาวชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนิน 
ชีวิตประจำวัน ได 

 3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเดก็และเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการ 
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น 
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 3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน และ 
รูจักอยู รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
4. เปาหมาย   เด็กและเยาวชนตำบลเกาะหลัก จำนวน 5๐ คน  
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

  5.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
  5.3 ดำเนินการตามโครงการ 
  5.4 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 

6. พื้นที่ดำเนินการ  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
7. งบประมาณดำเนินการ  จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
9. ผูรับผิดชอบโครงการสำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนินชีวิตประจำวันได 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลง 

ตางๆ ที่เกิดข้ึน  
 10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจัก 

อยูรวมกับผูอ่ืนได อยางมีความสุข 
 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น”  
2. หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุงสูการ 
เปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชน
ของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภู มิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนด
ยุทธศาสตรการดำเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใต
โครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอำนาจ
จากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงาน
หลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึด
หลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นท่ี ทั้งน้ี
ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่ไดสรางความขมข่ืนใจใหแกคนทำงานใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบ
กับมีปจจัยที่คอยย่ัวยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทำงานราชการสวนทองถิ่น 
และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหนวยงานราชการอ่ืนได
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เชนเดียวกัน เพียงแตคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจำนวนมาก และมากกวาคนทำงานในหนวย
ราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทำงานในทองถิ่น อาจใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา 
แมวาโอกาสหรือชองทางที่คนทำงานในทองถ่ินจะใชอำนาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมิไดไมมากเทากับท่ี
คนทำงานในหนวยงานราชการอ่ืน ดังนั้น จึงมีความจำเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดง
เจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีทั่วประเทศตอไป 
3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 
การจัดทำแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 4.1 ประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 

5. พื้นที่ดำเนินการ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.5 จัดทำแผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบสำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 ผลผลิต – มีประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ – มีการ 
ประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง - มีแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป จำนวน 1 ฉบับ 

 10.2 ผลลัพธ - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการ 
ทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได – ลดขอรองเรียนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแตงตั้ง 
โยกยาย โอน เลื่อนตำแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
2. หลักการและเหตุผล 
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 พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  เปน 
บุคลากรที่มีความสำคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตำบลใหมีศักยภาพ 
โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตอง
เริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการ
ทำงานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทำงานไดดานการ
พัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่
เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไปเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 
วรรคทาย ที่กำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพ่ือ
เปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมใน
การทำงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทำงานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถ 

ตรวจสอบได 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบรหิารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลใหมี 

ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทำงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  จัดทำมาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล จำนวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ดำเนินการ   องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 กำหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตำแหนง/ 
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธเรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 25๕๘ 

 6.2 นำหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากำหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดำเนินการ   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ   สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดำเนินงานดานบรหิารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล จำนวน 1  

มาตรการ 
  - เจาหนาที่งานบรหิารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมมาภิบาล 
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 10.2 ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล               
  - บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงาน 

บุคคล 
  - การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต 

ของเจาหนาที่ได 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ออกคำส่ังมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการ
บริหารสวนตำบลและหัวหนาสวนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ 
หนึ่งท่ีมีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอำนาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หนาที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ตองทำอีก
มากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตำบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไป
รวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหนาหนวยงาน ระดับสำนัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการ
เกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล ที่กำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตำบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีกำหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน
ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุมคา ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล ที่กำหนดใหนายกองคการบริหารสวนตำบล มอีำนาจหนาที่
ในการส่ัง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตำบล กำหนดใหนายกองคการบริหาร
สวนตำบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบล และเปนผูบังคับบัญชา
พนักงานสวนตำบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตำบล นายกองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตำบลที่ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติ
ราชการของนายกองคการบริหารสวนตำบลได กำหนดใหปลัดองคการบริหารสวนตำบลเปนผูบังคับบัญชา
พนักงานสวนตำบล และลูกจางองคการบริหารสวนตำบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตำบล และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจำขององคการบริหารสวนตำบล ใหเปนไปตามนโยบาย และอำนาจหนาที่อ่ืนตามที่มี
กฎหมายกำหนด หรือตามที่นายกองคการบริหารสวนตำบล มอบหมายดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไป
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไม
สรางเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจำเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตำบลขึ้น 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง 
ความตองการของประชาชน 
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 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ 

ชอบในตำแหนงหนาที่ราชการ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล และ 
หัวหนาสวนราชการ จำนวน 3 ฉบับ ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหรองนายก
องคการบริหารสวนตำบล นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตำบล และ
หัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 
5. พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ 
สั่งการ 

 6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ 
ถือปฏิบัติ 

 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ    สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 ผลผลิต   มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 3 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี – ประชาชนไดรับความ 

สะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการออกคำสั่งในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหาร 
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองสรวง  ไดใหความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลำดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องการใชดุลพินิจของ
ผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานสวนตำบลไดกำหนดใหนายกองคการบริหารสวนตำบล  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนขาราชการพนักงาน  พนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของ
กิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต   ขาราชการพนักงานองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
5. พื้นที่ดำเนินการ  สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
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6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหาร 

สวนตำบลเกาะหลักโดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตำบลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปน
กรรมการ และขาราชการที่รับผิดชอบเปนเลขานุการ 

 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักโดย 
ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษา
เปนกรรมการ และขาราชการที่รับผิดชอบเปนเลขานุการ 

 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหาร 
สวนตำบลเกาะหลักเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่
ใหคำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 

6.3 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหาร 
6.4 สวนตำบลเกาะหลักรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก พิจารณา 

ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวนตำบลเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามที่กำหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธเรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานสวนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  ชวงระยะเวลา มีนาคม – เมษายนและ กันยายน – ตุลาคมของทุกปงบประมาณ 
8. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  งานบุคลากร สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง 
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักจัดทำทะเบียนคุมเงนิรายจายใหความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติ ทำใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสำคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทำตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมีความจำเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ 
หนังสือที่เก่ียวของ 

 3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต  บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
5. พื้นที่ดำเนินการ   กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีดำเนินการ 

 จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย 
ตามงบประมาณที่ตั้งไว 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  ทุกปงบประมาณ(หวงวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน) 
8. งบประมาณดำเนินการ ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ 
สั่งการท่ีเกี่ยวของ 

 10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน 
ทิศทางเดียวกัน 

 10.3 เกิดความคุมคาและมีประสทิธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดใหมีการบริหาร 
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพิ่มเติมและกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง 
 3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
 3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 
 3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 หัวหนาฝายและผูอำนวยการกองคลัง 
 4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พื้นที่ดำเนินการ  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง 
 6.2 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจำนวนโครงการและรอยละของจำนวน 

งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
 6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจำป 
 6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจำป 
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 6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   กองคลัง  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบรหิารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด 

ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 3.2 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
5. พื้นที่ดำเนินการ องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีดำเนินการ 

  6.1 จัดทำคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผู 
เสนองานในการจัดหาพัสดุ 

  6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน 
ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทบัซอน 
 10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/ โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการ 
สาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงนิและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการ
จัดทำบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอำนาจหนาที่และกฎหมายที่กำหนดไว ดังนั้น การที่องคการบริหาร
สวนตำบลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนตำบล ที่กฎกำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชน
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สุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสารที่กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจหนาที่อ่ืนตามที่
กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
23 ที่กำหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการดำเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน
และผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับ
ประกอบกันดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได 
เกิดประสทิธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจำเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางของ
องคการบริหารสวนตำบลทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรบัทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม 
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบล 

 3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบล 

ที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไรสาย 
5. พื้นที่ดำเนินการองคการบริหารสวนตำบลและหมูบานภายในเขตตำบลเกาะหลัก 
6. วิธดำเนินการ 

 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 นำสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน 

ตำบล ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน   
7. ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 ผลผลิตเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 60 ของ 

โครงการที่จัดซื้อจัดจางท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน – สามารถลดปญหาการรองเรียน 
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การทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได  
 

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  บริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ 
ตองการของประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี โดยดำเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ 
สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักเปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอสอบถามขอมูล ยื่นคำขอ
อนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเปนอำนาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตำบล ติดตามความคืบหนา และ
แจงผลการดำเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทำงานแตละกระบวนงานเพ่ือใหมี
ระบบบริการที่เชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบ
การรับเงิน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใหบริการตามลำดับ จัดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพ่ือใหบริการที่ดีกับ
ประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักยังบริหารจัดการบรกิารสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดาน
ไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ำ, ดานน้ำเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริม
กีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนา
สตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา 
และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การ
กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแตแหลงกำเนิดการจัดการน้ำเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในข้ันตอน
กระบวนปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ 
ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการ
ทุจริตคอรรปัชัน 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือก 
ปฏิบัติ 

 3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  ทุกสำนัก/กอง/ฝาย ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึง
พอใจโดยทัดเทยีมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
5. พื้นที่ดำเนินการ   ทุกสำนัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม 
เลือกปฏิบัติใหไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ
ระบายน้ำ, ดานน้ำเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริม
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ผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริม
อาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, 
ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรฐับาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหลงน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกำเนิด การจัดการน้ำเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 

 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดำเนินการ  ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ 
9. ผูรับผิดชอบ   ทุกสำนัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรบัความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม 
เลือกปฏิบัติ 

 10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน  
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจางสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักมีหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินตาม 
อำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล ทั้งที่เปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลและ
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนดใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลและในการปฏิบัติหนาที่
นั้นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตำบล การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการจัดทำบริการ
สาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน นั้นองคการบริหารสวนตำบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจที่
ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมี
คุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึง
ตองมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล 
ที่กำหนดใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้นจะตองกอใหเกิดประโยชนสุข
ของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชน
ไดรับความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ โดยใหองคการบริหารสวนตำบลดำเนินการสำรวจ
ความพึงพอใจจากประชาชน ผูมาขอรบับริการสาธารณะจากองคการบริหารสวนตำบล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 
มิติดานคุณภาพการใหบริการ เพ่ือประโยชนในทองถ่ิน ลูกจางและพนักงาน  จาง อีกทั้งเพื่อเปนการสรางความ
โปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจำเปนตองมีโครงการนี้ข้ึนมา 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบรกิารประชาชนใหเกิดความพึง 
พอใจ 
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 3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสำนึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบรกิาร ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ  
โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน 

 3.3 เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบรกิารใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดจางสถาบันการศกึษาระดับอุดมศึกษาของรฐัท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายใน 

เขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบล 
จำนวน 1 ครั้ง ตอป 
5. พื้นที่ดำเนินการ  พื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่ 
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 

 6.2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตตำบลตามรูปแบบที่กำหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตำบลทราบ 
 6.4 ดำเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทำการประเมิน 
 6.5 ปดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 
 6.6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดำเนินการ 

 เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจำป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป  
งบดำเนินการ หมวดคาใชสอยประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ โครงการจางสำรวจความพึงพอใจของผูรับบรกิาร งบประมาณ ๑7,๐๐๐บาท/ป 
9. ผูรับผิดชอบ  สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 ผลผลิต  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคการบริหาร 
สวนตำบล จำนวน 1 ฉบับ 

 10.2 ผลลัพธ 
  – ประชาชนผูรับบรกิารมีความพึงพอใจไมต่ำกวารอยละ 80  
  - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ดวยประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลเกาะหลักมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวาเปนสังคมพหุ 
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  จึงไดใหความสำคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติ
ในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนให เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีมากที่สุด โดยนำแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความ
โปรงใส และหลักเสมอภาค โดยไม แบงแยกดาน เพศ ถิ่นกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝกอบรมและอื่นๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดกำหนดใหสวนราชการจะตองดำเนินการโดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะ
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ไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน เทศบาลตำบลหนองสรวง จึงมีการนำ
เทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการแก
ประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการ ตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการ
ใหบริการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความ ตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของ หนวยงานมีความเปนธรรม
โปรงใสย่ิงขึ้น  
3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกำหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความ 
เปนธรรมและ ไมเลือกปฏิบัติ  

  3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบรกิาร รอยละ 80  
5. พื้นที่ดำเนินการ องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีดำเนินการ  

  6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัตงิานที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน 
เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรควิในการใหบรกิาร ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน  

  6.2 จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการดเนินการ 
ให ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน  

  6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรอืการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไดแก จัดใหมี 
กลองวงจรปด ภายในสถานที่ใหบริการ  

   6.4 จัดใหมีสถานที่สำหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ำสำหรับผู 
พิการ  

  6.5 มีการนำระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรคารด สมารท บอกซ มาประยุกตใชในการ ประเมนิผล 
การใหบริการประชาชน:  
7. ระยะเวลาดำเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5  
8. งบประมาณดำเนินการ ไมไดเบิกจายงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สำนักปลัด กองคลัง กองชางองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 

 
 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดท่ี
เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบรหิารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดใหองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดให
มีการรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการ
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บริหารจัดการที่ดี และไดดำเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้นเพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมี
ประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ำกวาปที่ผานมา องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักจึงไดจัดทำ
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรอืการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอำนาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลตามกฎหมายเปนสำคัญ 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบรกิาร 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักใหสั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพื้นที่ ตำบลเกาะหลัก 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
 4.5 ผูบังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ 

ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นที่ดำเนินการ  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุง 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 

 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ 
นายกองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักมอบอำนาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตำบล หรือปลัดองคการ
บริหารสวนตำบลใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการใหประชาชนทราบ   

 6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกลาวมาปรับปรุง 
การปฏิบัติราชการ 

 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลและ 
ผูบรหิารทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดำเนินการ ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการทุกกอง/สำนัก ในองคการบริหารสวนตำบล 

 10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ 
ใหบรกิารของเจาหนาที่ 

 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
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 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทำใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทำให 

ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดนิ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปน 
กฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจำเปน การ
กระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการ
ดำเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการ
ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกำหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย
อยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชนองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง 
ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงาน
ใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตอง
รวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทำงานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด 
เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ ทำใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพื่องานบริการ
ที่มีคุณภาพทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในตำบลเกาะหลักใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรบัการบริการไดอยางสะดวกรวดเรว็และถูกตอง 
 3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รบัรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนได 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรใหคำนึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผู 

มาติดตอขอรับบริการ     
 3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล 

การดำเนินงานได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  ประชาชนในตำบลเกาะหลักและผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนเกาะหลัก 
5. พื้นที่ดำเนินการ  สำนักงานองคการบรหิารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน 

ทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแกประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
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  6.4.3 จัดทำเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
  6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอรมคำรองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
  6.4.6 จัดทำคำสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก 

ประชาชนทั้งเวลาทำการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมนิผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนำจุดบกพรองในการ 

จัดทำโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรอืระยะเวลาในการใหบริการใหดีย่ิงข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปงบประมาณ 
8. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สำนักปลัดกองคลัง กองชาง องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเรว็และถูกตอง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนได 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา 

ติดตอขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ 

ดำเนินงานได 
 

2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอื่นใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนมุัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

 การมอบหมายอำนาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็ 
เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผู ใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการดังนั้น การดำเนินการของหนวยงานตองมี
การปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักภายใตกรอบอำนาจหนาที่ตามที่ 
กฎหมายกำหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
4. เปาหมาย 

 คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักปลัดองคการบริหารสวนตำบล หรือหัวหนาสวน 
ราชการ 
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5. พื้นที่ดำเนินการ  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัต ิอนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหารองคการ 
บริหารสวนตำบล หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

 6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
 6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักปลัดองคการบริหารสวนตำบล   

หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ   ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖5 
8. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สวนราชการทุกสวนองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวย 
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบล 
2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล ไดบัญญัติเก่ียวกับอำนาจหนาที่ของนายกองคการบริหาร 
สวนตำบลไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอำนาจหนาท่ีของนายก
องคการบริหารสวนตำบลเอาไว การที่นายกองคการบริหารสวนตำบลจะดำเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็
อาจทำใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนได ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่
อาจเกิดข้ึน องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักจึงไดกำหนดมาตรการใหมีการมอบอำนาจของนายกองคการ
บริหารสวนตำบลใหรองนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล ไดปฏิบัติราชการแทน
นายกองคการบริหารสวนตำบล 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบรหิารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร 
กิจการบานเมืองท่ีดี 

 3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  มีการมอบอำนาจอยางนอยจำนวน 5 เรื่อง 
5. พื้นที่ดำเนินการ  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบลเสนอนายกองคการบริหารสวน 
ตำบลพิจารณา 

 6.2 ออกคำสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตำบลใหรองนายกองคการบริหารสวน 
ตำบลปลัดองคการบริหารสวนตำบล ปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  รอยละ 80 ของเปาหมายดำเนินการแลวเสร็จ 
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1. ช่ือโครงการ : มอบอำนาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติกำหนดอำนาจหนาที่ของนายกองคการ 
บริหารสวนตำบลในฐานะเจาพนักงานทองถ่ินไวหลายประการ ท้ังการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอนอาคาร ตอ
เติมดัดแปลงอาคาร เปนตน ซึ่งลวนแตเก่ียวของกับสิทธิ หนาที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใชอำนาจอยู
กับนายกองคการบริหารสวนตำบลก็อาจเปนผลใหการบริการประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางท่ีทำ
ใหเกิดการทุจริตข้ึนมาได ดังนั้น จึงไดกำหนดมาตรฐานการมอบอำนาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
เปนไปอยางรอบคอบ 

 3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรปัชันของเจาหนาที่ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  คำสั่งนายกองคการบริหารสวนตำบลมอบอำนาจเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใหกับรองนายกองคการบริหารสวนตำบล 
5. พื้นที่ดำเนินการ  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีดำเนินการ 

 เสนอคำสั่งองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก มอบอำนาจเจาพนักงานทองถ่ินใหรองนายกองคการ 
บริหารสวนตำบลเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตำบลในการใชอำนาจเจาพนักงานทองถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
7. ระยะเวลาดำเนินการ  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   กองชาง องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 มีการออกคำสั่งมอบอำนาจนายกองคการบริหารสวนตำบลในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน ตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การออกคำสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัดและหัวหนา
สวนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอำนาจ 
หนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล 
ทั้งท่ีเปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลหนาที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให
องคการบริหารสวนตำบลมีหนาที่ตองทำอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการ
ติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกใน
การติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมาย
อำนาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสำนัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปน
อุปสรรคอยางย่ิงตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปน
สาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการ
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ใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล ที่กำหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปนประชาชนไดรับการอำนวยความ
สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนตำบล ที่กำหนดใหนายกองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ 
เก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตำบล กำหนดใหนายกองคการบริหารสวนตำบลควบคุมและรับผิดชอบ
ในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตำบล และลูกจางของ
องคการบริหารสวนตำบล นายกองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายก
ที่ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหารสวนตำบลไดกำหนดใหปลัดองคการ
บริหารสวนตำบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตำบล และลูกจางองคการบริหารสวนตำบลรองจากนายก
องคการบริหารสวนตำบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององคการบริหารสวนตำบลใหเปนไปตาม
นโยบาย และมีอำนาจหนาที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมาย
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจำเปนตองมีมาตรการ การ
มอบหมายอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลขึ้น 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนอง 
ความตองการของประชาชน 

 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบรกิารจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบในตำแหนงหนาที่ราชการ 
4. เปาหมาย 

 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล และ 
หัวหนาสวนราชการ ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวน
ตำบล นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตำบล และหัวหนาสวนราชการ และ
ปลัดองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 
5. พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ  
สั่งการ 

 6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ 
ถือปฏิบัติ 

 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิตมีคำสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน  
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทำคุณประโยชนหรือ
เขารวมใน กิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
2. หลักการและเหตุผล  

  การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสำคญั 
ในการพัฒนา สังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดำรงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือ
สวนรวม ถือวาเปนหลักสำคัญของการทำความดี ดังนั้น เพื่อสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานท่ีมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ทำความดีอยางตอเนื่องเปน แบบอยางแกประชาชนตำบลเกาะหลัก ผูท่ีทำ
คุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก อยางสม่ำเสมอ องคการ
บริหารสวนตำบลเกาะหลัก จึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการตอตานการ
ทุจริตแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทำความดี มีความซื่อสัตยสุจริต และผูทำคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก โดยการมอบใบประกาศ เกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคลผูเสียสละ
และทำคุณประโยชนใหกับเทศบาลที่ควรไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงค 
เผยแพร ประชาสัมพันธใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก    มีคานิยม 
ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือสรางขวัญและกลังใจแกผูทำคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการ 
บริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

  3.2 เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในองคการ 
บริหารสวนตำบลเกาะหลัก ตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม  

  3.3 เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวน 
ตำบลเกาะหลัก มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จรยิธรรม 
 4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  - ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครฐัและภาคเอกชนในตำบลเกาะหลัก 
  - ผูทำคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

5. พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีดำเนินการ  

  6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันในการกำหนด 
หลักเกณฑการพิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน  

  6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทำความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง   
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  6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนที่ผานการ 
คัดเลือกและได คะแนนสูงสุด  
7. ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖5 
8. งบประมาณดำเนินการ  จำนวน ๒,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทำคุณประโยชนหรอืเขารวมใน 
กิจกรรมของ องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

  10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตำบลหนองสรวง มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็น 
คุณคาของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   

 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดำเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 

 

1 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกำหนดดัชนีในการ 
ประเมินท่ีคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อให
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาที่
ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดำเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสำคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
นำไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการ
ทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบดังนั้น เทศบาลตำบลหนองสรวงจึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กำหนดดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ข้ึน เพ่ือ
เปนการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองคกรท่ีจะนำไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานใหสูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ 
บานเมืองที่ดี 

 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มคีวามโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิตบุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พื้นที่ดำเนินการองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่มี 
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ดัชนีในการประเมนิการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
          6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 

     6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ   ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖5 
8. งบประมาณดำเนินการ   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลเกาะหลัก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
1. ช่ือโครงการกิจกรรม“ การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก” 
2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดนิ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ 
ปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไววา เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กำหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดองคการบริหารสวนตำบล
เกาะหลักจึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตำบลกับปลัดองคการบริหารสวนตำบลและหัวหนาสำนักปลัด/
ผูอำนวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทำขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย  
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กำหนด 

 3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

 3.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ 
ปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖5 

 3.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ 
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4. การประเมินผล 

 การปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ ของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/องคการบริหารสวน 
ตำบลเกาะหลัก ไดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทำขอตกลง
การปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝาย เพื่อใหการดำเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามทำ และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได
มีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตำบลกับปลัดองคการบริหาร
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สวนตำบล และปลัดองคการบริหารสวนตำบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทำงานไดรวมกัน
พิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 

 1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
 2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ 
 3) การบรหิารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
 4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
 6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการวิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทำความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548  

 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน 
        - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ 

ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เก่ียวของกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด 
            - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกำกับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บ 

ขอมูลเพื่อใหการดำเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการ
กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนนิงานดังกลาว 

 1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 
หรือตัวชี้วัดที่กำหนด 

 1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ 

ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กำหนดไว 
๖.การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ไดรับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเย่ียม ๕ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี 3 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 

 
2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ท่ีไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีเพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจ 
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หนาที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคมุ ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  เนื่องจากเห็น
ความสำคัญของการตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสำคัญชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตำบลเกาะหลัก  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก 
(ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อำเภอ) แลว องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  ยังใหความสำคัญกับการตรวจสอบ
ภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่ทำหนาที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ การใหความรวมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบ
บัญชีและงบการเงินประจำป ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคำชี้แจงและอำนวย
ความสะดวกแกเจาหนาท่ีของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินกรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/
หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วันนับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณี
ที่ชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดำเนินการชี้แจงเหตุผล
และรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการ
ทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย ฝายนิติการและดำเนินการทางวินัย กองวิชาการ
และแผนงาน มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด  เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมี
เรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบนอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับ
สำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการ
บริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  ทุกสำนัก/กอง/ฝาย จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 
5. พื้นที่ดำเนินการ  ทุกสำนัก/กอง/ฝาย องคการาบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
6. วิธีดำเนินการ 

 - ทุกสำนัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดำเนนิการตามอำนาจหนาที่เพื่อการ 
ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   

 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกำหนด 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)    
8. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  ทุกสำนัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  มีมาตรการจัดการ กรณไีดรับทราบหรือรับแจง  
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 10.2 องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการ 
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอสิระ”  
2. หลักการและเหตุผล 
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 กลไกการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท 
ไดใหอำนาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอำนาจ
หนาที่ท่ีกำหนดไวในกฎหมายกลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอำนาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่ง
ในแงของการทุจริตจะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือ
ตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต 
ซึ่งหนวยงานทั้งสำนกังานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สำคัญดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  จึงไดมาตรการ 
“ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระท่ีมีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือสงเสริมสนับสนนุกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  จากหนวยงาน 
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ดำเนินการ  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
6. วิธีดำเนินการ  ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกำกับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 

  - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงนิแผนดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำป หรือ 

คณะทำงาน LPA จังหวัด 
  - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  

7. ระยะเวลาดำเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5 
8. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   ทุกสำนัก/กอง องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  จากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ 
 
2.5.3 ดำเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ือง รองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบ  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”  
2. หลักการและเหตุผล  

   ดวยองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาค 
ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชน สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคดิเห็น 
ซึ่งสามารถยื่นคำรองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบ อินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
ฉะนั้น เพื่อใหการดำเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจำองคการบริหาร
สวนตำบลเกาะหลัก รวมถึงจัดทำคูมือ ดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  ขึ้น 
เพ่ือดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือ
ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดยีวกัน  
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3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดำเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
  3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณไีดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทจุริตเปนไปตาม 

ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน  
5. พื้นที่ดำเนินการ องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
6. วิธีดำเนินการ  

  6.1 กำหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน  
  6.2 จัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรยีนขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
  6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรบัผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ 

ดำเนินการ แกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม  

  6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดำเนนิงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน 
ตำบลเกาะหลัก  ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจาก กระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ  
7. ระยะเวลาดำเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5  
8. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ เจาหนาที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดำเนินการจัดการเรื่องรองเรยีนของ
องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  ตามคูมือ ดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ ที่เก่ียวของอยางถูกตอง 

 
มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
3.1.1 จัดใหมีศนูยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก ใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น”  
2. หลักการและเหตุผล  

  ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ 
ตองจัดใหมี ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกำหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทำการ
ของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” 
โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาส อยางกวางขวางในการไดรบัขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตางๆ ของรัฐ 
ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  จึงไดให
มีสถานที่สำหรับประชาชน เขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการ
บริหารสวนตำบลเกาะหลัก  ใหบริการ ณ ศูนยบริการองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  โดยมีงานศูนยบริการ
ขอมูลฝายประชาสัมพันธ เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชน สามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชน
จะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิ ทางการเมืองไดโดย
ถูกตองตรงกับความเปนจรงิ ในการรักษาประโยชนของตนตอไป  
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3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน 

ขอเทจ็จริง  
  3.2 เพ่ือเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมสีวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน 

ตำบลเกาะหลัก 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  จำนวน 1 แหง  
5. พื้นที่ดำเนินการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  (ภายในองคการบริหารสวน
ตำบลเกาะหลัก )  
6. วิธีดำเนินการ  

  6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล  
  6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน  
  6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  

การจัดหา พัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับที่ กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 
ขอมูลครบตามรายการที่กำหนด  

  6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม  
พ.ร.บ. ขอมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

  6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  6.6 มีบรกิารอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป  
  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร  

7. ระยะเวลาดำเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖5  
8. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ   
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ จำนวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  
 
1. ช่ือโครงการ:กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก”  
2. หลักการและเหตุผล  

  อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไววา 
ภายใตบังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขา ตรวจดูได ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด และเพ่ือให
เปนไปตามพระราชบัญญัติการบรหิาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใสการมีสวนรวม 
สามารถตรวจสอบได  
3. วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทำระเบียบองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  วาดวยขอมูล 
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก เรื่อง คาธรรมเนียมการทำ
สำเนาและการรับรองสำเนาขอมูลขาวสาร ของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  ขึ้น  

  2. เพ่ือใหบรกิารขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร  
จำหนาย จายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้  

  3. เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้  
   3.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
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   3.2 ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได  
   3.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน  
   3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล  

4. เปาหมาย  
  1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศนูยขอมูลขาวสารของราชการ จำนวน 1 แหง  
  2. ระเบียบองคการบริหารสวนตำบลเกาหลัก  วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ จำนวน  

1 ชุด  
  3. ประกาศองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก เรื่องคาธรรมเนียมการำสำเนาและการับรองสำเนา 

ขอมูลขาวสารของ ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก จำนวน 1 ฉบับ  
  4. แบบคำรองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จำนวน 1 ฉบับ  

5. พื้นที่ดำเนินการ  ภายในองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีการดำเนินงานโครงการ  

  6.1 จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศนูยขอมูลขาวสารของราชการ  
  6.2 เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ  
  6.3 จัดทำรางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

อนุมัติ  
  6.4 จัดทำรางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอ 

ผูบรหิารเพื่อ พิจารณาอนุมัติ  
  6.5 จัดทำรางแบบคำรองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
  6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกำหนด    

7. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ เริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคม  เปนตนไป ณ สำนักงานองคการบริหารสวน
ตำบลเกาะหลัก   
8. งบประมาณ ไมใชงบประมาณ  
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  ณ สำนักงานองคการ 
บริหารสวนตำบลเกาะหลัก  

  2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน สำหรบัอำนวยความสะดวกใหกับประชาชน  
  3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ     
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
2. หลักการและเหตุผล  

  คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการ 
บริหารจัดการที่ดี และสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทำงานท่ี
จำเปนตองมีในทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดความโปรงใสในการ
ทำงานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามท่ี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของ ราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือ
ขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน” และ
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการ ไดรับขอมูล
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ขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจำเปน เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช 
สิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งขึ้น การเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  ให
ประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจากการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งที่จำเปนอยางยิ่งซึ่งสอดคลองกับ
แผนการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตำบล
เกาะหลัก  มีความโปรงใสในการทำงานมากยิ่งขึ้น จึงไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นำความ
โปรงใสสูองคกร เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลและตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารของ ราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเม่ือเกิดความเขาใจแลวจะ
สามารถขยายผลบอกตอไปยังผู ใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวางเทศบาลกับภาคประชาชนใหมีความ
เขมแข็งย่ิงข้ึน  
3. วัตถุประสงค  

   เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการมีคณุธรรม จริยธรรมและความโปรงใส 
ในการทำงานและมี ความรูเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  ผูเขารวมอบรม จำนวน 90 คน (ตัวแทนสำนัก/กอง จำนวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน 
จำนวน 80 คน) ผลการเรียนรูเฉลี่ย รอยละ 80 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80  
5. พื้นที่ดำเนินการ องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
6. วิธีดำเนินการ  

   ขั้นตอนท่ี 1 สำรวจความตองการอบรม  
   ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร  
   ขั้นตอนท่ี 3 ดำเนินกิจกรรม  
   ขั้นตอนท่ี 4 วัดผลความรู  
   ขั้นตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล  

7. ระยะเวลาดำเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖5 
8. งบประมาณดำเนินการ  จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  ฝายประชาสัมพันธ สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ จำนวนผูเขารวมอบรม รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม 

 
3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอบังคับ ท่ีกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ ตรวจสอบได 

 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สำคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให 
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อำนาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  จึงไดจัดทำมาตรการ 
“เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสำคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  ไดงายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
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 3.1 เพ่ือใหมกีารเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสำคัญและเขาถึงงาย 
 3.2 เพ่ือใหมกีารเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 
 3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 
ประเภทข้ึนไป 
5. พื้นที่ดำเนินการ  พื้นที่ท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตำบล   
6. วิธีดำเนินการ  จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นท่ี ไดแก 

  - แผนพัฒนาทองถ่ิน 
  - งบประมาณรายจายประจำป 
  - แผนการดำเนินงาน 
  - แผนอัตรากำลัง 
  - แผนการจัดหาพัสดุ 
  - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
  - ขอมูลรายรับและรายจาย 
  - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
  - รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
  - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำป 
  - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  - ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖5 
8. งบประมาณดำเนินการ จำนวน 10,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สำนักปลัด กองคลัง  กองชางองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  จำนวนขอมูลขาวสารที่ไดรบัการเผยแพร 

 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตำบลและการรับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ 
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได 
ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการปองกันมิ
ใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครฐัและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรบัรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ 
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมี
ความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดย
มิชอบในภาครัฐ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
5. พื้นที่ดำเนินการ  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
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6. วิธีดำเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรบัจายเงินประจำป และการจัดซื้อจัดจาง  

จัดหาพัสดุตางๆรวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชำระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงนิการคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรด
ประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
7. ระยะเวลาดำเนินการ   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  ประชาชนไดรบัรูขอมูลขาวสารที่สำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบ
การบริหารงานของเทศบาลทำใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

 

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการมีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบล
เกาะหลัก”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให 
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อำนาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  จึงไดตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการเผยแพรขอมูลที่สำคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพร
ขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทำการของหนวยงาน เว็บไซตของ
หนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ 
โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  ไดงายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหมชีองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือใหมชีองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จำนวนไมนอยกวา 7 ชองทาง 
5. พื้นที่ดำเนินการ   พื้นท่ีทั้งในและนอกเขตเทศบาลตำบลหนองสรวง   
6. วิธีดำเนินการ จัดใหมีและเผยแพรขอมลูขาวสารในชองทางที่เปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

 - บอรดหนาสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
 - บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  รานคาตามหมูบาน 
 - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
 - ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาที่ใหบรกิารประจำและใหประชาชน 

สืบคนไดเอง 
 - จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจำป 
 - ประชาสัมพันธขอมูลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว 
 - หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถิ่น 
 - ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



62 
 

 - รายการทาง Youtube ออนไลน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5 
8. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สำนักปลัด กองคลัง  กององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  จำนวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

 ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมากเครื่องมือ 
สื่อสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนำเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการ
ดำเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพื่อใหบรรลุผลสำเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือใหความรู
ความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจำกัดนั้นเปนเรื่องท่ีตองปูพ้ืนฐาน สรางความ
นาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตำบล ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็น
ความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชน
ตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก จึงจำเปนตอง
พิจารณาในการเลือกส่ือใหเหมาะสมกับสภาวการณน้ันๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละ
ขั้นตอนที่ตางกันเปนสิ่งสำคัญทั้งนี้เพื่อใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนา
ตามภารกิจ บทบาท หนาที่ อยางโปรงใสและยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อประชาสัมพันธการดำเนินงานของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบโดยผานทางสื่อประเภทตางๆ  
ไดแกสื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ, โทรทัศน, สื่อ Social network ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 2. เพื่อสรางจิตสำนึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน 
ตำบลเกาะหลักอยางถูกตองและโปรงใส 

 3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
 4. เพื่อใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 
 5. เพื่อนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย 
 6. เพื่อความสัมพันธที่ดีและเชื่อมความสามัคครีะหวางองคการบริหารสวนตำบล สื่อมวลชนและ 

ประชาชน 
4. เปาหมาย    เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  ใหแก
ประชาชนโดยทั่วไปอยางกวางขวาง 

 4.1 จัดทำวารสารรายงานประจำป เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดำเนินงานของเทศบาล 
 4.2 จัดทำแผนพับประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตำบล และคูมือการใหบริการประชาชน 
 4.3 จัดทำPresentation นำเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตำบล 
 4.4 จัดทำภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร 
 4.5 จัดทำคูมือสำหรบัประชาชน 
 4.6 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
 4.7 ปายประชาสัมพันธ 
 4.8 เสียงตามสาย 
 4.9 อื่นๆ   

5. พื้นที่ดำเนินการในเขตตำบลเกาะหลัก   
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6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 เสนออนุมัตโิครงการ 
 6.2 ดำเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดทำการรวมนำเสนอรางรูปแบบ 
 6.4 ผลิตสื่อประเภทตางๆเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจขององคการบริหารสวนตำบล 
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ –๒๕๖5 
8. งบประมาณดำเนินการ   จำนวน ๑๐,๐๐๐  บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  ซึ่งออกแบบ 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  เปนตัวชี้วัด โดย
กำหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 

   - ประชาชนไดรบัทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลและมีความพึงพอใจในสื่อ 
เอกสารในการประชาสัมพันธไมนอยกวารอยละ 60 

 
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถิ่น 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ 
ทำงานรวมกันของทุกภาคสวนที่เก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทำ 
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น นำแผนชุมชนสูการปฏิบัติซึ่งเปนกลไกสำคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่นของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  ไดดำเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผน
แมบทชุมชน เพ่ือนำมาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก ประจำป พ.ศ.   
25๖๑ – 25๖5 รวมถึงการนำเขาบรรจุไวในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายในปถัดไป องคการบริหารสวน
ตำบลเกาะหลัก จึงไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชนประจำป ขึ้น 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนำไปใชประโยชนในการจัดทำแผนชุมชนและ 
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนำชุมชน 
 3.3 เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นำมาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน
ตำบล 
 3.4 เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน 
 3.5 เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทำ รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ 

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
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 3.6 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมปีระชุมเวทีประชาคม จำนวน ๑๑ หมูบาน ในเขตองคการ 
บริหารสวนตำบลเกาะหลัก  สำหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือนำมา
บรรจุไวในแผนพัฒนทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
5. พื้นที่ดำเนินการ  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก   
6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน 
 6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 6.4 จัดประชุมชี้แจงทำความเขาใจ 
 6.5 ดำเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทำการบันทึกและประมวลผลขอมูล 
 6.6 จัดประชุมผูนำชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กำหนด 
 6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน 
 6.8 จัดทำแผนชุมชนเพ่ือสงใหหนวยงานที่เก่ียวของ 
 6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จำนวน ๑๑ 
หมูบาน ระหวางเดือนมีนาคม – เมษายน 25๖๑ – ๒๕๖5 
8. งบประมาณดำเนินการ  20,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบ  ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสำหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
 2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนำมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตำบล 
 4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน 
 
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

1. ช่ือโครงการ : การดำเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักเปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย 
ใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอำนาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน
ตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว 
และลดภาระของประชาชนเปนสำคัญดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการ
อำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักจึงมีการ
จัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพ่ือไวสำหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน
ตางๆ 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง 

หรือนำมาเปนขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตำบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย 
 ใหบรกิารรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีที่ไดรบัความเดือดรอนรำคาญหรือผูมีสวนได 

เสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได 
5. วิธีดำเนินการ 

 5.1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 5.3 นำเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจำเปน 

และเรงดวน 
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ   

6. ระยะเวลาดำเนินการ  ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
โดยชองทางรองทุกข/รองเรียน ดังนี้ 

 6.1 องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 032-510635,032-510636 ทางโทรสารหมายเลข 032-510637 
 6.3 ทางเว็บไซต 
 6.4 ทางไปรษณีย 
     6.5 เฟสบุก 

7. งบประมาณดำเนินการ  จำนวน ๔,๐๐๐ บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนไดมีสวน 
รวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

 9.2 สามารถดำเนินการแกไขปรบัปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 9.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรำคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักเปนสวนงานที่มีอำนาจหนาที่ 
โดยตรงในการดูแลดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ซึ่งมุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเอ้ือตอการดำรงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น 
เมื่อมีกรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะที่เกี่ยวของกับสภาพสิ่งแวดลอมที่มีเหตุเดือดรอนรำคาญ 
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เชน กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาที่เรงดำเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุ
เดือดรอนรำคาญนั้นเพื่อแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่เก่ียวกับเหตุเดือดรอนรำคาญตาม 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 

 3.2 เพ่ือเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ 
 3.3 เพ่ือเปนการกำหนดข้ันตอนการดำเนินงานของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย 
 รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทกุขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรำคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่องคการบริหารสวน 

ตำบลเกาะหลัก 
5. วิธีดำเนินการ 

 5.1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรำคาญ (เจาหนาที่ภายใน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรำคาญ 
 5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศนูยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตำบลหนองสรวง 
 5.4 ดำเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเรื่องรองเรยีน/รองทุกข และนำเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่ง 

การเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจำเปนและเรงดวน 
 5.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ใหบรกิารในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง 

ทุกข/รองเรียน ไดแก  
  1) ไปรษณีย  
  2) โทรศัพท  
  3) โทรสาร  
  4) เว็บไซต  
  5) เฟสบุค 

7. งบประมาณดำเนินการ  จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรำคาญเปนประจำทุกเดือน ทำใหเห็น 
วาประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการสอดสองดูแลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

  9.2 สามารถดำเนินการแกไขปรบัปรุงเหตุเดือดรอนรำคาญตามเร่ืองที่ประชาชนแจงเหตุหรือ 
รองเรยีน/รองทุกข 

  9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
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 การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรยีน รองทุกข เปนสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุก 
ครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอำนาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอ
กฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดำเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลว
ใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนำขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา 

ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดำเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค 

ประชาชนรวมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 
4. เปาหมายการดำเนินการ   ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 
5. พื้นที่ดำเนินการ   องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีการดำเนินการ   ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสรจ็แจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทำการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ   ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖5 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ   สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
9. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 

๓.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.3.1 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล
เกาะหลัก 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  
หมวด 1 องคกรจัดทำแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กำหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลเกาะ
หลักในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีองคกรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักโดย
ฝายนโยบายและแผน จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก
ขึ้น 
3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวน 
รวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักและ
แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมหมูบาน 
และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักกำหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักจำนวน 7 คน 
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5. พื้นที่ดำเนินการ  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคดัเลือกผูแทนประชาคมหมูบาน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก บางตำแหนงใน 
ปจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหนง 2 ปตามที่ระเบียบฯ กำหนด องคการบรหิารสวนตำบลจึงตองดำเนินการ
คัดเลือกบุคคลในตำแหนงดังกลาวมาดำรงตำแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตำบลเกาะหลัก แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหนง ภายในระเบียบกำหนดเพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2548 และแกไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
8. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   ฝายนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวน 
ตำบลเกาะหลักเพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล
และรางแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักเพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตำบลเกาะหลักตามความตองการของประชาคมและหมูบานในตำบลเกาะหลัก  ดวยความถูกตอง โปรงใส 
สุจริต และใหความสำคัญในการตอตานการทจุริต 

 
1. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตำบล ประจำป 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอำนาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายที่คอนขางใหม 
และมีจำนวนหลายฉบับดวยกัน ทำใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและ
การมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอำนาจ องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักจึงไดจัดทำโครงการ 
อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตำบลประจำป ขึ้น เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจ
และตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 
3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพื่อ 
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่น และรายงานการดำเนินงานประจำปงบประมาณ อีกทางหนึ่ง
ดวย 
4. เปาหมาย 

 ผูนำองคกรประชาชน เชน กำนัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกำนัน ผูนำชุมชนแพทยประจำ 
ตำบลอาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
จำนวนไมนอยกวา 150 คน 
5. วิธีดำเนินการ 

 5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานที่ 
 5.2 แตงตั้งคณะทำงาน 
 5.3 วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานที่ การประชุม พรอมกำหนดตารางการประชุม 
 5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนมุตัิงบประมาณจากองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
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 5.5 ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกำหนด 
6. ระยะเวลาการดำเนนิการ  5 ป (ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖5)  
7. งบประมาณ   จำนวน ๕,๐๐๐  บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ   สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสำคัญของ 
การกระจายอำนาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 

1. ช่ือโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพ่ือมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถิ่น 
เปนสำคัญจึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนขึ้นมาดวย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแมบทชมชุนท่ีวา “แผนชุมชนเปนการทำงานเพ่ือตองการใหชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง” การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเงื่อนไขจากภายนอกเขาไปทำใหชุมชนเปลี่ยน
แนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทำใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเองสามารถคนหา
ทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการประสานกับ
หนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความรวมมือเปนพลังสำคัญในการแกไขปญหาที่ตอบมนองความตองการของ
ชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจำกัดของชุมชนในการ
พัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกำหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาที่จะตัดสินใจดวยตนเองได 
4. เปาหมายทุกหมูบานในเขต ตำบลเกาะหลัก 
5. วิธีดำเนินการ 

 5.1 ประชุมผูบริหาร กำนันผูใหญบาน เจาหนาท่ีที่เก่ียวของเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนที่ โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตาม 

สายในหมูบาน 
 5.3 ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกำหนดการ 
 5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

6. ระยะเวลาการดำเนนิการ  5 ป (ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖5)  
7. งบประมาณดำเนินการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 หมูบานสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในหมูบาน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยูไดอยาง 
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุหมูบานคนในหมูบานไดรับผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึงและเทาเทียมความ
รวมมือกันของคนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรตอกันได รวมท้ังปลูกฝงทัศนคติ คานิยมที่ดีใหกับ
ลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่นของตนเองได 
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3.3.2 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักไดดำเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปใน 
ดานการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน 
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตำบล 
เกาะหลักอยางแข็งขันสำหรับการทำงานของ องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก ไดมีกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ กำหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวม
อยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลนั่นคือไดทำหนาที่อยางถูกตอง 
4. เปาหมาย  ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง ๑๑ หมูบาน 
5. วิธีการดำเนินการ 

 5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตำบล 
เกาะหลักอยางแข็งขันสำหรับการทำงานองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 
กำหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักใน
หลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการ
เปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการ
ตรวจการจาง ฯลฯ 

5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเร่ืองระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพื่อเรยีนรู 
ทำความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
6. ระยะเวลาการดกเนินการ  ดำเนินการทุกปงบประมาณ 
7. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ   สำนักปลัด  กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวน 
ตำบลเกาะหลัก 

 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมสีวนรวมและตรวจสอบการ 
ดำเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 

 

3.3.3 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลวา
สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบล 
เพ่ือนำผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไขสงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจตางๆ 
ขององคการบริหารสวนตำบลตอไปดังน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวนตำบลเกาะ
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หลักจึงไดจัดทำโครงการการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
25๖๑ – ๒๕๖5 เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักมีการ
ขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตำบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 

องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักและเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการ
บริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

 3.3 เพ่ือดำเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 คณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบล 
เกาะหลัก 
5. พื้นที่ดำเนินการ องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
 6.2 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดทำประกาศประชาสัมพันธการดำเนินโครงการ 
 6.4 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 
11 ก.พ. 2558) จำนวน 7 คน ประกอบดวย 

 (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 
 (2) ผูแทนสมาชิกสภาอบต. 2 คน 
 (3) ผูทรงคุณวุฒิ 2 คน 
 (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เปนกรรมการและเลขานุการ 
 (5) หัวหนาสํานักปลัด เปนผูชวยเลขานุการ 
 (6) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป เปนผูชวยเลขานุการใหคณะกรรมการฯ ดำเนินการดังน้ี 
  1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักตามหลักเกณฑและ 

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
  2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักปละ 2 ครั้ง 

เปนอยางนอยแลวเสนอผลการประเมินใหเทศบาลตำบลหนองสรวงทราบ เพื่อนำผลท่ีไดจากการประเมินมาใชใน
การปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรอืยุติการดำเนินภารกิจตางๆ ของตำบลเกาะหลัก 

  3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององคการ 
บริหารสวนตำบลเกาะหลักสำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำป 

  4) ดำเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลมอบหมาย 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ 

ราชการ 
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 6.6 การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 6.7 การดำเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดำเนินงาน 
 6.8 จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการบริหาร 

สวนตำบลเกาะหลักพรอมตัวชี้วัด 
 6.9 การติดตามและประเมินผล 
 6.10 การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง 

ดำเนินการแกไขตอไป 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   สำนักปลัดองคบรหิารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลดีขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ 
หมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546  

 1. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรฐั 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหาร 

สวนตำบลเกาะหลัก ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบไดเสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับ
ประชาชน/ตำบล/ชุมชน/หมูบาน และเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตำบล ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได  
เสริมสรางบทบาทของประชาชน 

 2. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคดิเห็นในการบริหารงานขององคการ 
บริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

4. เปาหมาย  ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูทรงคณุวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตำบล 
5. พื้นที่ดำเนินการ  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีดำเนินการโครงการ 

 6.1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักตามหลักเกณฑและวิธีการ 

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กำหนด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ  5 ป (ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ   สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักหรือโครงการที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทำใหองคการ
บริหารสวนตำบลเกาะหลัก ตรวจสอบได 

 

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด 
4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในใหผูกำกับดูแล 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ.25๖๑ – ๒๕๖5 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสำคัญท่ีจะชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน 
ตำบลเกาะหลักเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบที่
แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทำอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมาย
ที่กำหนด โดยผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเปนแนวทางการ
ตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทำใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก
เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกำหนดมาตรฐานควบคมุภายใน  
พ.ศ. 2544  

 3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอื่นๆ  
ที่เก่ียวของ 

 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง  
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด 

 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรพัยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  พนักงานสวนตำบลทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ   
องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
5. พื้นที่ดำเนินการ  สวนราชการทุกหนวย และศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีการดำเนินการ 

 6.1 จัดทำแผนปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ 

ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 

 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงนิ การพัสดแุละทรัพยสิน รวมทั้ง 



74 
 

การบริหารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใช
ทรัพยากรทกุประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งท่ีทางราชการ 
กำหนด เพ่ือใหมั่นใจไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการดำเนนิการ   ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5 
8. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 10.3 การใชทรัพยากรของสำนัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินคางชำระลดนอยลง 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.  
2544 กำหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกำหนดไว รายงานตอผูกำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณดังนั้น 
เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักจึงไดมีการจัดทำ
และรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด เปนประจำทุกป 
3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อติดตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กำหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจ 

เงินแผนดินตามกำหนด 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
5. พื้นที่ดำเนินการ  สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีดำเนินการ 

 1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน ระดับองคกร 
 2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดำเนินการประเมิน 

องคประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดำเนินการรวบรวม เพื่อจัดทำ 

รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนำเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผู
กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน    
7. ระยะเวลาการดำเนนิการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5 
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8. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณดำเนินการ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายนโยบายละแผน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชนสูงสดุตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการใหมีการจัดทำแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกำกับดูแล 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สำคัญและเปนเคร่ืองมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปน 
ในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซึ่งจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครฐั ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให
ใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ 
โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ี
ทางราชการกำหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆนอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน 
จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหนวยงานไดระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปน
ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานน้ันๆ วามี
การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไม
สัมฤทธ์ิผล ทั้งนี้สาเหตุสวนหน่ึงอาจเกิดจากการกำหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหนวยงานท่ีกำหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอองคการบริหารสวน
ตำบลเกาะหลักพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักขึ้น 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไป 
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซับซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดาน
การเงนิหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 

 3.2 เพ่ือใหมขีอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหาร 
ในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ 

 3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ  
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
4. เปาหมาย 

 เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ 
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เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับ
ที่ยอมรับได ซึ่งจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
5. วิธีดำเนินการ 

 5.1 แตงตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิ 
แผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6     

 5.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตาม 
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนตำบลเกาะหลัก
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 5.3 การรวบรวมผลการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทำงานฯ เพื่อสรุปขอมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาดำเนินการ/5ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
7. หนวยงานรับผิดชอบ  ทุกกอง/สำนัก ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
8. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. การดเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนำไปใชในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบัท่ีวางไว 
 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคมุภายใน รอยละ 70 ไดดำเนินการแกไข 
 10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรูที่เก่ียวของกับการควบคมุภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.  
2544 กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช
มาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดเนิน
กิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ผูกำกับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดำเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรพัยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หนวยรับตรวจดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนำความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ



77 
 

เกิดข้ึน และใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกำหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรงุหรือบรหิารจัดการความเสี่ยงไป 
ดำเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 

 3.2 เพ่ือใหมกีารติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบรหิารจัดการความเสี่ยงระบบ 
ควบคุมภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกำกับดูแล
ภายในเวลาที่กำหนด 

 3.3 เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
5. พื้นที่ดำเนินการ   องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  
(ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดำเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในสวนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป 

 6.2 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการตอที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 

 6.3 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักรายงานผลการดำเนินการแผนการ 
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักประชุม 
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอ
หรือไม หรือจะตองดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 

 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจ 
เงินแผนดินผูกำกับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดำเนินการ ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  งานวิเคราะหนโยบายและแผนองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง 

 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกำกับ 

ดูแลภายในเวลาที่กำหนด 
 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางที่
สามารถดำเนินการได 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทำงานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ 

คณะรัฐมนตรีวิธีการทำงานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง 
ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกันไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การ
บริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทำงานมีกระบวนการที่โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรองมีกระบวนการทางการคลังท่ี
เปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เก่ียวของ 
 3.4 ในการบริหารจัดการตองทำอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ 

ทำงานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  ประชาชนในเขตตำบลเกาะหลัก 
5. พื้นที่ดำเนินการ   องคการบริหารสวนตำบลเหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
6. วิธีดำเนินการ 

 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก 
จายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้น
ป และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนด เพ่ือนำเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน และประกาศสำเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปงบประมาณ 25๖๑ – ๒๕๖5 และดำเนินการอยางตอเนื่อง 
8. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผูรับบริการ 
 

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม 
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก จึงไดดำเนินการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยการกำหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของ
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องคการบริหารสวนตำบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสาร
และแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการ
ปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับ
ภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของประชาชนเปนสำคัญ 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ขององคการ 
บริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

 3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักให 
เกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา 
4. เปาหมาย   ตัวแทนหมูบานในพื้นที่ตำบลเกาะหลัก 
5. พื้นที่ดำเนินการ   องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการ 
จัดซื้อจัดจางไดแก กรรมการตรวจการจาง 

 6.2 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกำหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทน
ชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตเทศบาลตำบลหนองสรวงใหความสำคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบ
เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 

 6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาที่ 
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดำเนินการ ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ผลลัพธ  การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชน
รวมตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสำคัญย่ิงตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สำคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสำคัญ
ประการหนึ่งที่องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักไดดำเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะ
ดานการปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของกับทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนำความรูไปใชใหเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสทิธิภาพและมีประสิทธิผลดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก
จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอ เพื่อเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 
3. วัตถุประสงค 
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 3.1 เพ่ือสรางการเรยีนรูและประสบการณการทำงานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการ 
ทำงานตามบทบาทและอำนาจหนาท่ี 

 3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ  
กฎหมาย 

 3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก จำนวน 2๒ คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ   ทั้งในองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักและหนวยงานที่จัดฝกอบรม 
6. วิธีการดำเนินการ 

 6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวนตำบลและ 
หนวยงานภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แลวแตกรณี 

 6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดำเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสง 
สมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดำเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสำนัก/กองงานที่
รับผิดชอบ 

 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูผานการฝกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา  
โดยผานนายกองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

 6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงานเสนอ 
นายกองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดำเนินการ  จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  ฝายบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด นายกองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ผลลัพธ 

 10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหนาที่ 
 10.2 สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการเรยีนรูและประสบการณการทำงานใหมๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด  จำนวนสมาชิกสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักจำนวน 22 ราย ไดรับการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงาน 

 
4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบั ติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกำหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก 
สำคัญที่ใชสำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอย
และถูกตอง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทำใหองคการบริหารสวนตำบลมีบรรยากาศการ
ทำงานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนำไปสูความโปรงใสใน
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องคกรและลดการทุจริตนายกองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักจึงไดดำเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภา
ทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน ซึ่งบทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่นในการ
เปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล
เกาะหลักเพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดอีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือเปนกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
 3.3 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เปาหมาย   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก จำนวน 22 คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ   องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีการดำเนินงาน 

 6.1 จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสำหรับการประชุม 
 6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง 

โครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจำป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 

 6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
7. ระยะเวลาดำเนินงาน 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจการสภา สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ผลลัพธ 

 10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เก่ียวของกับหลาย 
องคประกอบ และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่มาจากการเลือกตั้งฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลาน้ีมีบทบาท
และตองทำหนาที่ของตนอยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมี
กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแกไข
ปญหาภายในตำบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอำนาจระหวางฝายสภากับ
ฝายบริหาร และที่สำคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักเล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงาน จึงไดดำเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตางๆ เพื่อเปน
การสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี 
สวนรวมในการทำงาน 

 3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
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 3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดอืดรอนของประชาชน 
4. เปาหมาย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก จำนวน 22 คน 
5. พื้นที่ดำเนินงาน   องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีดำเนินงาน 

 6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานใน 
เรื่องตางๆ เชน 

  - แตงต้ังเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน รวมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด จำนวน ๒ คน 
  - แตงต้ังเปนคณะกรรมการควบคมุการระบาดโรคไขเลือดออก จำนวน ๔ คน 
  - แตงต้ังเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรยีน จำนวน 2 ศูนย รวม 4 คน 
 6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นำขอมูลแจงในที่ 

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักเพ่ือทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับ
ความเดือดรอนและตองการของประชาชน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดำเนินการ ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ผลลัพธ  การพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลักเปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 

 
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
4.4.1 สงเสริมใหมีการดำเนินการเฝาระวังการทุจริต 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 คอรรัปชัน หมายถึง การใชตำแหนงหนาที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน 
ของพวกพองโดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวม หาก
ใชตำแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทำการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรอืพวกพอง ก็ถือวามีการกระทำคอรรัป
ชันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการบริหาร
ราชการแผนดินของรฐับาล 
3. วัตถุประสงค 

 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  คณะกรรมการหมูบานหรือตัวแทนประชาชนในหมูบานตำบลเกาะหลัก 
5. พื้นที่ดำเนินการ  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 เชิญคณะกรรมการหมูบาน หรือตัวแทนหมูบานเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการหมูบาน หรือตัวแทนหมูบานเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
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8. งบประมาณดำเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 คณะกรรมการหมูบานมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชัน 
ได 

 10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการหมูบาน หรือตัวแทนหมูบานเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชัน 
ในระดับตำบล 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จำเปนท่ีทุกภาค 
สวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทจุริต 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  ประชาชนในตำบลเกาะหลัก 
5. พื้นที่ดำเนินการ  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทำปายประชาสัมพันธ 

 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ   
 6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศพัท 
 6.4 บันทึกเรื่องรองเรยีน รองทุกข 
 6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดำเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดำเนินการ  จำนวน ๑๐,๐๐๐  บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 จำนวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นำเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแกไข 
 4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

 


