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  ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ และให้หน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ โดย
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กรอบยุทธศาสตร์ ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่า  
ร้อยละ ๔๐ องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้จึงด าเนินการจัดท า แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  ๔ ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ นี้ข้ึน 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

          ส านักงานปลดั  
         องค์การบรหิารสว่นต าบลกนัตังใต้ 

 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

     เรื่อง          หน้า  
  

ส่วนท่ี ๑ บทน า 
 -  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ๑ 
 -  หลักการและเหตุผล        ๒ 
 -  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน       ๓ 
 -  เปูาหมาย         ๓  
 -  ประโยชน์ของการจัดท าแผน       ๔ 
  

ส่วนท่ี ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
-  มิติที่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต     ๖  
-  มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต     ๗ 
-  มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   ๙ 
-  มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ๑๐ 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
ส่วนท่ี ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
-  มิติที่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต     ๑๒ 
-  มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต     ๒๒ 
-  มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   ๓๙ 
-  มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ๕๑ 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 

  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที ่1 
บทน า 

1.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้ องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน  ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มี
อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน ได้แก่การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึนแต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 
 สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังน้ี 
 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่
ท าให้เกิดการทุจริต 
 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน 
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่าน้ี 
 4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้ แก่การจัดซื้อ  - จัดจ้าง  เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการ ให้สินบนแ ก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 



 
 

 5) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง  
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุน้ี ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา
ล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ  (TransparencyInternational – IT) พบว่า 
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี  2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน  จากคะแนนเต็ม  100 โดยในปี  
2558 อยู่อันดับที่  76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก  และเป็นอันดับที่  3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย  และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี  2559 ลดลง  3 คะแนน  จากปี 
2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการ
คอร์รัปช่ันอยู่ในระดับสูงแม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การปูองกันการทุจริต  ไม่ว่าจะเป็น  การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อ ย
ถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้าง
สังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง  (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง  ยึดติด
กับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ  คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได ้ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็งปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่
เป็นฉบับที่  3 เริ่มจากปี  พ.ศ. 2560 จนถึงปี  พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม



 
 

จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใส
สะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงข้ึนได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 
- 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้าง
ค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ปูองกันการทุจริต  เพื่อ
ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ  ที่
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน า ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง
ข้าราชการฝูายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 
 3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี (Good Governance) 
 4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม  (people's participation) และตรวจสอบ  (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รวมถึง
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ  มิชอบ
ของข้าราชการ 



 
 

 3) โครงการ /กิจกรรม /มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 4) กลไก มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1) ข้าราชการฝุายการเมือง  ข้าราชการฝุายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึง
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตส านึกรักท้องถ่ิน อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ  กลไก มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ  ด้าน
การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย
ในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

ส่วนที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที ่2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 
 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร
ข้าราชการเมืองฝุายสภาท้องถิ่นและฝุาย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑  โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
๑.๑.๒  มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  
 

๕,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

๕,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

๕,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

๕,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

๑) ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ใน
เขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒) โครงการปลูกผักริมรั้ว 
๓) โครงการเสริมสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 

 ๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แก่เด็กและเยาวชน 

๑) โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
๒) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
ต าบลกันตังใต้ (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”) 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 

มิติที่ ๑ รวม ๑ มาตรการ – กิจกรรม ๖ โครงการ 
 

     



 
 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร 
ราชการเพื่อ 
ป้องกันการ 
ทุจริต 

๒.๑ การแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
 
 
 

๒.๑.๑ กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ (๑) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
๒.๒.๑ (๒) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ  
2.2.2 (๑) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซ้ือ – จัดจ้าง 
2.2.3 (๑) โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐ 

 

 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร  
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 
2.3.1 (2) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 
 



 
 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 (1) โครงการพ่อ – แม ่ดีเด่น 
2.4.1 (2) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรี  
ดีเด่น 

๕,๐๐๐ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

๕,๐๐๐ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

๕,๐๐๐ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

๕,๐๐๐ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 

 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือ  
รับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 
2.5.2 (1) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2.5.2 (2) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง 
ร้องเรียน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

มิติที่ ๒ รวม ๕ มาตรการ ๓ กิจกรรม ๔ โครงการ 
 

     



 
 

 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริม 
บทบาทและการ 
มีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น” 
3.1.1 (2) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล  
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล กันตังใต้” 
3.1.1 (3) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540” 
3.1.๒ (1) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตัง
ใต้” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
๒,๐๐๐ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
๒,๐๐๐ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
๒,๐๐๐ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
๒,๐๐๐ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 3.2 การรับฟูงความคิดเห็น การรับและ 
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
3.2.๒ (๑) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

๑๕,๐๐๐ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

๑๕,๐๐๐ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

๑๕,๐๐๐ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

๑๕,๐๐๐ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  
3.3.1 (2) ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม
ต าบลประจ าปี 
3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
3.3.3 (1) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  

ไม่ใช้
งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

มิติที่ 3 รวม ๔ มาตรการ ๔ กิจกรรม ๒ โครงการ      



 
 

 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงาน  
การควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการ  
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน  
ประจ าปี  
4.1.1 (2) โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วน  
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางที่สามารถ 
ด าเนินการได้ 
 

4.2.๑  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้  
ประชาชนได้รับทราบ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 
 
 

4.3.1 (1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
4.3.1 (2) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

๕,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 

 

 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  
(Community) และบูรณาการทุกภาค 
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
 

4.4.๑ มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย  
ด้านการปูองกันการทุจริต  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

มิติที่ 4 รวม ๑ มาตรการ ๓ กิจกรรม ๓ โครงการ      



 
 

 
 
 

ส่วนที่ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที ่3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม้ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหารข้าราชการการเมือง  
ฝุายสภาท้องถ่ิน และฝุายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน 
                     องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
 2. หลักการและเหตุผล 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา  279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม  
เพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรม
องค์การบริหารส่วนต าบล กันตังใต้  ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือ
คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ  ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม  ทั้ง กาย วาจา 
ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของ
ตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้
และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเช่ือมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆและเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝุาย
สภาท้องถ่ินและข้าราชการฝุายประจ า  รวมถึงพนักงานจ้าง  จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม  และ
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ดังกล่าวนี้ข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์

สุขแก่ประชาชน 
3.3 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
3.4 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์

ทับซ้อน 
4. เป้าหมาย 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จ านวน ๔๕ คน 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
6. วิธีการด าเนินการ 

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  
โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึก
การต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม  และจริยธรรม  และมีการศึกษาดูงาน
หรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
 



 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
๕,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 
ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบล กันตังใต้ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ

พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวช้ีวัด และต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
ผลลัพธ์ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการ

ทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้  โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดข้ันตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน ส่วนต าบล จังหวัดตรัง เรื่อง  หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน ส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ก าหนดให้พนักงาน  
ส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  9 ประการ  ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม ,มีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ 
ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย , ให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ , ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และ 
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ,มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส  และตรวจสอบได้ , ยึดมั่นใน  
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้  
ส านักงาน  ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร   
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจาก
การแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ  โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ 
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  ตามนัยหนังสือส านักงาน  ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่  25 ธันวาคม  
2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการ
ถือปฏิบัติโดยอนุโลมดังนั้น  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน  
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้จัดท ามาตรการ  “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ  



 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้” ข้ึน เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชา  ต่อประชาชน  และ 
ต่อสังคมตามล าดับ 

3.5 เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน  รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
6. วิธีด าเนินการ 

1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร  
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ  อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ป ี(งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
 



 
 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพ้ืนท่ีต าบลกันตังใต้  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change) ที่
ท าให้อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับ
วิถีชีวิตของมนุษย์อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล  อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่
ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์  ดังนั้น ประเทศต่างๆ  ทั่วโลก  จึงได้
ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง
เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ  และผลิตก๊าซออกซิเจน  อีกทั้งเป็นการ
สร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม  ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้น  ๆ ลงได้อย่างน้อย  2 องศา
เซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  องค์การบริหารส่วนต าบล กันตังใต้จึงได้จัดท าโครงการ  “ปลูก
ต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ต าบล กันตังใต้” เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม  (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหา
มงคลดังกล่าว ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบล กันตังใต้  จึงได้จัดท าโครงการนี้
ข้ึนมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล กันตัง
ใต้เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน 

3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในต าบลกันตังใต้ 

3.3 เพื่อให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่  สวยงาม  (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก่ประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน ๓๐๐ ต้น 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

พื้นที่สาธารณะในเขตต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
6. วิธีด าเนินงาน 

6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา  กลุ่มพลังมวลชน  และประชาชน
ในท้องถ่ินเข้าร่วมกิจกรรม 

6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่  ให้จัดเตรียมสถานที่
เพื่อปลูกต้นไม้ 

6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธ์ุไม้ เพื่อใช้ในโครงการ 
6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ  องค์กรภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา  กลุ่มพลังมวลชน  และ

ประชาชนในท้องถ่ิน 



 
 

6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การ
บริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

๑๕,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองช่าง และกองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10.2 ท าให้เพิ่มพื้นที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน

ชุมชน 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มทวีข้ึน  ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ปุวยที่มารับบริการ
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีจ านวนมากข้ึนเรื่อยๆ และอัตราการปุวยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพิ่มสูงข้ึน โรงพยาบาลก็
ต้องเพิ่มขนาดของโรงพยาบาลเพื่อให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องเสียงบประมาณในการ
ด าเนินการเป็นอันมาก และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุของปัญหาสุขภาพที่ส าคัญมีสาเหตุมา
จากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี  หรือผักผลไม้ที่ไม่ปลอดสารพิษ  เพราะ
เกษตรกรผู้ผลิตใช้สารก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี  เพื่อเหตุผลทางการค้าและพาณิชย์  ท าให้สารเคมีที่เป็นโทษ
เหล่าน้ัน ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง แนวทางในการปูองกันปัญหาที่เป็นการแก่ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน  
คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือนการปลูกผักรับประทานเอง
แบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี มีประโยชน์แต่กระนั้นส าหรับประชาชนที่
ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ในการที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้การปลูกผักด้วยตนเอง  ชุมชนบ้านสวนพอเพียง
ตระหนักในปัญหาน้ี จึงได้ร่วมกันจัดต้ังโครงการนี้ข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง 
3.2 เพื่ออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธ์ุพื้นเมือง และขยายพันธ์ุพืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้ 
3.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจากการ

ใช้สารเคมีสงเคราะห์ใดๆ 
3.4 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 สมาชิกชุมชนบ้านสวนพอเพียง 
4.2 ประชาชนทั่วไป 

 



 
 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ข้ันเตรียมการ 
- มีการวางแผนการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดต้ังทีมงานที่เป็นผู้ประสาน 
- รวบรวมบล็อกของสมาชิกที่ปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
- บางกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดต้ังทีมงานที่เป็นผู้ประสานงาน6.2 ข้ันปฏิบัต ิ
- รวบรวมบล็อกของสมาชิก  หรือลิงค์ภายนอกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผักอินทรีย์  เพื่อให้ 
สมาชิกที่ร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ 
- แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธ์ุผัก 
- กระตุ้นการน าเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกันและกัน 
- จัดให้มีการน าเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 
6.3 ข้ันประเมินผล 
- การน าเสนอผลงานที่ก าลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่ส าเร็จแล้ว 
- มีการส ารวจความก้าวหน้าของโครงการ  โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพื่อการบริโภค  (จ านวน
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ) 
- ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน 
- ข้ันปรับปรุงและพัฒนา 
- มีการสรุปปัญหาที่ได้  จากการด าเนินการที่ผ่านมา  โดยดูตัวช้ีวัดจากการประเมินผล  และหาแนว

ทางแก้ไขร่วมกัน 
- ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธ์ุพืชสวนครัวส าหรับให้บริการสมาชิก 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
๕,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 สมาชิกที่ร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ 
10.2 สมาชิกสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง 
10.3 เพิ่มผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ 
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง  ได้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงเกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้



 
 

พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่าง  ๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับ
ราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่าง ๆทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึง
มือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู ่พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้
ส าหรับ “ความกินด ีอยู่ดี ในอนาคต”ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎร
ผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนโดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดย
มีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นข้ันตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริม
ความรู ้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสมนอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความ
พร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรต าบลกันตังใต้ จึงจัดท าโครงการอบรม
ให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได ้โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิมาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลกันตังใต้ 
3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในต าบลกันตังใต้ 
3.3 สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
3.4 สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ 
3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลกันตังใต้ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ 
6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ 
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนธันวาคม – กันยายน (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
๕,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด 
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
10.4 มีรายได้เพิ่มข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 
 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึด
ติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก  ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา  ศีลธรรม  ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถ่ิน  
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ  ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็น
ปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม  คุณธรรมและบนพื้นฐานควา มกตัญญู  เริ่มจากสังคมเล็กๆ  ก่อนคือสถาบันครอบครัว  
หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  
เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นน้ีแล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติดรักก่อนวัยอันควร  ปัญหาต่างๆ  ก็จะลดลงดังนั้น  
องค์การบริหารส่วนต าบล กันตังใต้ไ ด้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการคุณธรรม  สานสายใยครอบครัว
โรงเรียนในเขตต าบลกันตังใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน  ให้เป็น
สถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจนส านึกดี
ต่อบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด  และเสริมสร้าง
ความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน  อันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 

3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
3.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้ปกครอง  นักเรียน  โรงเรียนในสังกั ดหรือเขต องค์การบริหารส่วนต าบล กันตังใต้ ครู คณะผู้บริหาร  

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

โรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมช้ีแจง 
6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
6.7 ด าเนินการตามโครงการ 
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔ 



 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
๑๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง 
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
10.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลกันตังใต ้ 
(กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ท าให้เกิดปัญหาเช่น  ผลกระทบ

ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็ น
ความส าคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้น
จึงควรท าให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียง  ปลูกฝังอบรม  บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรมโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ  รู้จักอยู่
ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน  มีจิตส านึกรักษ าสิ่งแวดล้อม  และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม  
ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆองค์การบริหารส่วนต าบล กันตังใต้  พิจารณาเห็นความส าคัญของ
เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลกันตังใต้ 
(กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึน เพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็ก
และเยาวชน  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล  ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่เกิดข้ึน  และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ  รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น  รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
แบ่งปัน มีจิตส า นึกรักษาสิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทยตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พุทธศักราช  2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  6 )พ.ศ. 2552  
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้
พิการพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังนี ้(9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  
2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้าน



 
 

ร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล  ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดข้ึน 

3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ  รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน  และ
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
4. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชนต าบลกันตังใต้ จ านวน ๕๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

6. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
๕,๐๐๐ บาท 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
10.1 เด็กและเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม  สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ ที่เกิดข้ึนได ้
10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 



 
 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท่องถ่ิน” 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3 เริ่มจากปี  พ.ศ. 2560 จนถึงปี  พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมือง  หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง
การที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้น้ัน  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน  เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งใน
กาส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค_กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ  
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าได้
เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 

ทั้งนี ้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขม
ข่ืนใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยย่ัวยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต  ของ
คนท างานราชการส่วนท้องถ่ินส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจ านวน
มาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น  ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถ่ิน  อาจ
ต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า  แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถ่ินจะใช้
อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง  จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอื่น  และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหาย



 
 

ที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม  ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานด้วยความโปร่งใส  มีความ
เข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยการ
จัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
6.3 จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ป ีจ านวน 1 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได ้
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน_ 



 
 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ 
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
2. หลักการและเหตุผล 

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ให้
มีศักยภาพ  โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะ
บรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมี
มาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างาน
ได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส  และการ
ให้บริการที่เปน็ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไปการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือที่ดี  และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีน้ัน ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลและประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ตรัง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน  มีความโปร่งใส  และตรวจสอบการท างานได้  จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนต าบล ให้มี

ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์  การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ  แต่งตั้ง  โยกย้าย  โอนเลื่อนต าแหน่ง /
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ส่วนต าบล จังหวัดตรัง เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 



 
 

6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
10.2 ผลลัพธ ์
- ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่น้อยกว่า 90 % 
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่

ต่ ากว่าระดับ 3 
- การบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนต าบล มีความโปร่งใส  สามารถปูองกันการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ได้ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก องค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   

และหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งที่
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2๕๓๗ หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542และ
หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้องค์การบริหาร่สวนต าบล มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององคืการบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้าน
การอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย  ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร  ไม่มีการ
กระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง 
และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที ่ส่งผลให้
ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหาร  
ส่วนต าบล พ.ศ. 2๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหาร



 
 

ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบ ริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดตรังดังนั้น  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความ
ยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก องค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดเ องค์การ
บริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รองปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัต ิตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 



 
 

- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ  ตามภารกิจและการ
จัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องคืการบริหารส่วน
ต าบล จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2๕๓๗ มาตรา  ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ
ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ีพ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม  
โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม  ภาระต่อประชาชน  คุณภาพ  วัตถุประสงค์ที่จะใช้  ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกันดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้  เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน  จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ  – จัดจ้าง  เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ  – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ  – จัดจ้าง  ตามแผนงาน /โครงการต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่

ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน  4 ช่องทาง  ได้แก่ ทางเว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  หนังสือ  ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี ้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 



 
 

- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหารส่วน

ต าบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

10.2 ผลลัพธ ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 ของโครงการที่จัดซื้อ

จัดจ้างทั้งหมด 
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้ แก่ประชาชนในท้องถ่ินตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2๕๓๗ และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  จากภารกิจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน นั้นองค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะผู้ให้บริการก็
จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์  หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อย
เพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด  ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่  การที่จะทราบถึงความพึง
พอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2๒๕๓๗ มาตรา  ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ



 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา  6 ที่
ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ
ของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก  และได้รับ
การตอบสนองความต้องการ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ข้ึนมา 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ  ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ  

โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
3.4 เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัด

หรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 ครั้ง ต่อป ี
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 

6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่ก าหนด 
6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
๑๕,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 ฉบับ 
10.2 ผลผลิต 
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 



 
 

 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดท่ี
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน  เปิดเผย  ณ ท่ีท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา  52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือ
ลดข้ันตอนการท างานหรือการบริการ  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึ ดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอ านาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
กฎหมายเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.3 เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพื่อลดข้ันตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ให้สั้นลง 
4.2 ประชาชนในพื้นที่ ต าบลกันตังใต้ 
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป 
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ  อนุญาต  การอนุมัติ  และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ  ปรับปรุง

ข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการใดๆ  ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 



 
 

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ 
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อ
เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว  ซึ่งการพิจารณาเลือก /มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ  คุณสมบัติ  
ความรู้  ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี  ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม  เพื่อให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพ
สังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ  การอ านวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  แต่ทั้งนี้ต้องมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน ต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วน ต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 



 
 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน ต าบล  รองปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

การบริหารราชการ  การด าเนินงาน  การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว  ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 
2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวัน
พ่อแห่งชาติและในวโรกาส  12 สิงหาคมของทุกปี  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดงาน
วันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมาเพื่อเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่
ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้และเป็นการเผยแพร่พระคุณของพ่อ
และแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2๕๓๗ ที่ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก  สตรี เยาวชน  
ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการปอูงกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต  ในการเชิดชู
เกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม  จริยธรรม  ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่น
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่
สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันส าคัญยิ่งของพ่อและแม่ที่ส าคัญเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของคนใน
ชุมชนต่อไป 



 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพื่อให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

4. เป้าหมาย 
จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จ านวน 2 ครั้ง/ป ีครั้งละ ๖ คน 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ  แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นพ่อ แม่ ดีเด่น ประจ าปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ 
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขต องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๖ 

หมู่บ้าน เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านด าเนินการคัดเลือก  กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกในช้ันต้น
มายังองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอช่ือจากชุมชน
ต่างๆภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

6.4 คณะกรรมการฯ  เสนอช่ือพ่อ  แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ  โดยเสนอรายช่ือให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 

6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบโล่  ตามระเบียบฯ  ในวันส าคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิพระบรมราชินีนาถ จ านวน 2 ครั้ง/ป ี 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ป ี(ปlงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

๕,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสวัสดิการสังคม 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 

10.1 ผลผลิต 
- มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติจ านวนกลุ่มเปูาหมาย 
10.2 ผลลัพธ ์
- พ่อ แม่ ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับด ี
- มีพ่อ แม่ ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึก
ถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค  ยุติธรรม  สันติภาพ  และการพัฒนาและจัดต้ังข้ึนเพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันมหามงคล  12 สิงหาคม  ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ  ตรากตร าบ าเพ็ญพระราช
กรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี  เพื่อให้
ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้วเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ส่งเสริมการ
พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อปูองกัน
การทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์  โดยการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์  สุจริตมีคุณธรรม  จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถ่ินดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบ
เกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี ้

1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
2. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
3. เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข 

สังคมสงเคราะห ์ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีคุณธรรม  จริยธรรม  ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ 

3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ให้มีขวัญและก าลังใจใน
การบ าเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
4. เป้าหมาย 

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จ านวน ๖ คน 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นสตรีดีเด่นประจ าปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ 

6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ ทราบทั่วกัน  เพื่อให้แต่ละ หมู่บ้านด าเนินการคัดเลือก  
กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกในช้ันต้นมายัง องค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอช่ือจากแต่ละ
ต าบลภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 



 
 

6.4 คณะกรรมการฯ  เสนอรายช่ือสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ  โดยเสนอรายช่ือให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 

6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ  ในวันสตรีสากล   
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสวัสดิการสังคม 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 

10.1 ผลผลิต 
- สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ   

ตามเปูาหมาย 
10.2 ผลลัพธ ์
- สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
- มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 

 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล  หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ  ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต  
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังนั้น  องค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้ จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ข้ึน เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการ
ด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงข้ึน 
 
 



 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถ่ินที่มี

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  จังหวัด  อ าเภอ  ท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 

กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมือง
ท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินกิจการต่างๆ  อย่างโปร่งใสและสุจริต  ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง .) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ ” ข้ึน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 



 
 

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
6. วิธีด าเนินการ 

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี  หรือคณะท างาน  

LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 
2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบาะแส  เสนอข้อคิดเห็น  ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเองฉะนั้น  เพื่อให้การ
ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  
รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของ องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ข้ึน เพื่อด าเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 



 
 

3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 

6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันตังใต้ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้โดยปฏิบัติตามข้ันตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ  : มาตรการ  “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา  9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ  ของรัฐดังนั้น  
เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จึงได้ให้มีสถานที่
ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ ให้บริการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้  เพื่อประชาชนจะได้
สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรง
กับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จ านวน 1 แห่ง 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน  

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้  ข้อมูลครบ
ตามรายการที่ก าหนด 

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

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

 



 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต”้ 
2. หลักการและเหตุผล 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่ า
ภายใต้บังคับมาตรา  14 และมาตรา  15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อ ย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดและเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี  พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล  ความโปร่งใส  การมีส่วนร่วม  
สามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ------ และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการ
รับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ข้ึน 

2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  ศึกษา ค้นคว้า  ตลอดจนเผยแพร่  
จ าหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี ้
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้าหมาย 
1. จัดเตรียมสถานที่จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 
2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ----- จ านวน 1 ชุด 
3. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนาข้อมูล

ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จ านวน 1 ฉบับ 
4. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 



 
 

6.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ----- เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร  เสนอต่อ

ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบล กันตังใต้  ณ ส านักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล 

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่จ าเป็นต้องมีใน
ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ  โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการท างานคือการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการ
รับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า  “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถ่ิน ” และตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
มากยิ่งข้ึนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว
จากการท างานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันตังใต้ ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้ องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ มีความโปร่งใสในการท างานมาก
ยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล และตัวแทน หมู่บ้าน ได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม  
จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 
 
 



 
 

3. วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม  จริยธรรมและความโปร่งใสในการ

ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้ าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   
พ.ศ. 2540 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน ๔๐ คน 
(ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน ๒๐ คน, ตัวแทนหมู่บ้าน จ านวน ๒0 คน) 
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

6. วิธีด าเนินการ 
ข้ันตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
ข้ันตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
ข้ันตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
ข้ันตอนที่ 4 วัดผลความรู ้
ข้ันตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
๒,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
3.1.๒ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์กับการ 
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
1. ชื่อโครงการ  : มาตรการ  “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วน  
ต าบลกันตังใต้” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร  อ านาจหน้าที่  
แผนงาน โครงการและอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
เผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุม
ทุกกลุ่มเปูาหมาย  ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์  ณ ที่ท าการของหน่วยงาน  เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม  



 
 

(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ  การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  โทรทัศน์  วิทยุ  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ ช่องทาง 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
- บอร์ดหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้น

ได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะการด าเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน /ชุมชน  มีกระบวนการจัดท า  
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน  เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครอง



 
 

ส่วนท้องถ่ิน  น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถ่ินของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บท
ชุมชน ประจ าปี เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ 
รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีถัดไปองค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้ จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปี ข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าหมู่บ้าน 
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว_ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ  ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมแก_ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม  จ านวน  ๖ หมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันตังใต้ ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน  เพื่อน ามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.4 จัดประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจ 
6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน 
6.8 จัดท าแผนชุมชนเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน  จ านวน  ๖ ชุมชน ระหว่างเดือน

มีนาคม – เมษายน ของทุกปี 
8. งบประมาณด าเนินการ 

๑๕,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 



 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถ่ิน 
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
 
3.2.๒ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ  กลั่นกรองการใ ช้อ านาจ  โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง  ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ 

มาปฏิบัติ 
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน

ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการด าเนินการ 

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
6. วิธีการด าเนินการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
9. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข ์ 



 
 

 
 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา  ข้อ 7 (2) และข้อ  9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลกันตัง
ใต้ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ องค์การบริหารส่วนต าบล  มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 องค์การ
บริหารส่วนต าบลกันตังใต้  โดยส านักงานปลัด  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนต าบลกันตังใต้ข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล และแผนพัฒนาสี่ปี
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม องค์การบริหารส่วนต าบล  และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ คณะ 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้ เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ และร่างแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนา องคืการ
บริหารส่วนต าบลกันตังใต้ความต้องการของประชาคมและหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 



 
 

 
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่
และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จึงได้จัดท าโครงการ  อบต.
สัญจร  ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี  ข้ึน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถ่ินตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  โปร่งใส  และตรวจสอบได้เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถ่ิน และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย 
 
 
 
4. เป้าหมาย 

ผู้น าองค์กรประชาชน  เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ า
ต าบลอาสาสมัครสาธารณสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  กลุ่มอาชีพต่างๆ  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  
จ านวนไม่น้อยกว่า ๓00 คน 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
5.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
4 ป ี(ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔) 

7. งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐ บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม  ตระหนักถึงความส าคัญของ

การกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 



 
 

3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน  (ประชาคม ) 
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม ) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล กันตังใต้ ได้มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน  (โดยวิธีผ่านการประชาคม ) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน  
กับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย 

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๖ หมู่บ้าน 
5. วิธีการด าเนินการ 

5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน  (โดยผ่านการประชาคม ) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล กันตังใต้ ได_มีกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับ  
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม  (ตัวแทนประชาคม ) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล กันตังใต้ ใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ  เช่น เป็นกรรมการ
เปิดซองสอบราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เป็นกรรมการ
ตรวจการจ้าง ฯลฯ 

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้ท า
ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ 

9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ  หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง 
 
 
 
 
 



 
 

3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธ์ิผลตามเปูาหมายหรือไม่  ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การด าเนินภารกิจต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต่อไปดังนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  9(3) และ
มาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 องค์การ
บริหารส่วนต าบล จึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปี เพื่อให้การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งจะส่งเสริมให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกันตังใต้และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ 

3.3 เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 
6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน  
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ  
(4) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(5) หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



 
 

6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลพร้อมตัวช้ีวัด 
6.9 การติดตามและประเมินผล 
6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ  แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง

ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นข้ันตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดย
ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  เพื่อให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน  ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ  ข้อบังคับ  ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ  คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน   
พ.ศ. 2544 

3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี  และด้านอื่นๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 

3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 

3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกหน่วยงาน  พนักงานครู  และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่

ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคร าะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพย์สิน  และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 



 
 

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  และ/หรือ ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ทุกปีงบประมาณ  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานมากขึ้น 
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
10.4 ลูกหนี้องค์การบริหารส่วนต าบลค้างช าระลดน้อยลง 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้  รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณดังนั้น  เพื่อให้
การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ  ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จึงได้มีการจัดท าและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายก องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินตามก าหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
6. วิธีด าเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงานย่อย  ด าเนินการประเมิน

องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 



 
 

5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  ด าเนินการรวบรวม  เพื่อจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ทุกปีงบประมาณ  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ  ระบบบัญชี  หนังสือสั่งการ  และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ  
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึง
ไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานน้ันๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล  ทั้งนี้
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม  การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว  การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่
ก าหนดข้ึน  และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอองค์การบริหารส่วนต าบล กันตังใต้
พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ข้ึน 
 
 



 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 

3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้  สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย 

เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

5.2 ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย  และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล กันตังใต้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ

ผู้บริหารทราบ 
6. สถานท่ี/ระยะเวลาด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้/ 4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 

ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้ 
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 



 
 

10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน   
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือการบริหารราชการตามช่องทางท่ี
สามารถด าเนินการได้ 
4.2.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ  การรับ-จ่ายเงิน  การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการ  ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ  และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง  ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย  ข้อเท็จจริง  
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส  สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน

ขององค์กรให้มีความโปร่งใส  สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได ้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี  
และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนด  เพื่อน าเสนอผู้บริหาร
ท้องถ่ิน และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ  และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 



 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ 

 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  เงื่อนไข  และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ 
ความช านาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มัก
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น  หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อ
กฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ  ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน  
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถ่ินต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถ่ินขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล  ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น  จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินต้องมีความรู้  ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย  
ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินไม่ต้อง
เสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร  และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  เพิ่มพูนความรู้  ความเข้าใจ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร  และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 

3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 



 
 

3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามมาตรา  103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  จ านวน  ๔ คน และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ จ านวน ๑๒ คน รวม ๑๖ คน 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ  วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร  และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน

ต าบลเข้ารับการอบรม 
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
๕,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการ

ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

10.4 ผู้บริหาร  และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามมาตรา  103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 



 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและ
การจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง  ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการ
หนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบล กันตังใต้ ได้ด าเนินการ  เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้และทักษะด้านการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่  รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถ่ินด้วย  เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร  พัฒนา
ท้องถ่ิน ให้ท้องถ่ินมีความเจริญก้าวหน้า 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 

3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  เป็นไปตามระเบียบ  
กฎหมาย 

3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จ านวน ๑๒ คน 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 ตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็น
ข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิก
สภาท้องถ่ินเข้ารับการฝึกอบรม  หรือเข้าร่วมประชุม  หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก /กองงานที่
รับผิดชอบ 

6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา  
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

6.4 ด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถ่ิน และรายงานเสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันตังใต้ทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

๕๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 



 
 

10. ผลลัพธ์ 
10.1 สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
10.2 สมาชิกสภาท้องถ่ินได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 
จ านวนสมาชิกสภาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จ านวน ๑๒ ราย ได้รับการฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงาน 
 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
4.4.๑ บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
2552 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธี
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้น
ในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง  และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกวงการ  ไม่ว่าจะ
เป็นวงการระดับท้องถ่ินจนถึงระดับชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการ
ท้องถ่ินให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชน
ทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถ่ิน  ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้น้ัน  จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน  ในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถ่ิน ในการนี ้การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถ่ิน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะ
เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ในการร่วมคิด  ร่วมพิจารณา  
ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถ่ินองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันตังใต้พิจารณาแล้วเห็นว่า  การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น  จึงได้จัดท ามาตรกา รส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตข้ึน  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน 
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

4. เป้าหมาย 
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา  และภาคประชาชน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

กันตังใต้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 



 
 

5. สถานท่ีด าเนินการ 
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

6. วิธีด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ  และภาคประชาชน  ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ

ปูองกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง  

โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล

ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 
4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 
5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ กับบุคคล  องค์กร  ส่วน

ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน 
2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
 

 
 
 


