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ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก
อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

คานา
คำว่ำ “คอรัปชั่น ” นั้นนิยำมอำจตีควำมได้อย่ำงกว้ำงขวำงมำก เช่น กำรทุจริต กำรฉ้อโกง
กำรฉ้อรำษฎรบังหลวง เป็นต้น โดยแต่ละควำมหมำยล้วนให้ควำมหมำยในเชิงแง่ลบทั้งสิ้น กำรทุจริตโดยใช้
หรืออำศัยตำแหน่งหน้ำที่อำนำจและอิทธิพลที่ตนมีอยู่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นรวมถึงกำรเลือกที่ รักมัก
ที่ชัง กำรเห็นแก่ญำติพี่น้องกินสินบนฉ้อรำษฎร์บังหลวง กำรใช้ระบบอุปถัมภ์และควำมไม่เป็นธรรมอื่น ๆ ที่
ข้ำรำชกำรหรือบุคคลใดใช้เป็นเครื่องมือในกำรลิดรอนควำมเป็นธรรม ปัญหำกำรคอรัปชั่นหลำยคนอำจจะมอง
ว่ำไม่สำคัญเพรำะอำจคิดว่ำไม่ใช่ปัญหำของตัวเองบ้ำง ไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวบ้ำง แต่หำกย้อนกลับมำพิจำรณำดูให้ดี
แล้วปัญหำกำรคอรัปชั่นนี้นับว่ำเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกับชีวิตของเรำทุกคนในฐำนะที่เป็นประชำชนอย่ำงมำกทีเดียว
สำเหตุที่ทำให้เกิดปัญหำกำรคอรัปชั่น ได้แก่
๑. กำรขำดคุณธรรม ผู้ที่ทุจริตฉ้อรำษฎร์บังหลวงกล่ำวได้ว่ำเป็ นผู้ขำดคุณธรรม คุณธรรมที่
ขำด ได้แก่ ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมละอำยบำปและเกรงกลัวบำป ควำมกตัญญูกตเวที ในพระพุทธศำสนำ
ควำมซื่อสัตย์สุจริตหรือสัจจะถือเป็นหลักธรรมที่สำคัญ สัจจะ หมำยถึงควำมจริง ควำมซื่อตรง ควำมซื่อสัตย์
ควำมจริงใจ ผู้มีสัจจะจะต้องมีควำมจริงต่อคำพูดกำรกระทำ หน้ำที่และบุคคลคือจะต้องพูดจริง ซื่อตรงต่อ
หน้ ำที่ มี ควำมจริงใจต่ อผู้ อื่น ผู้ มีสั จ จะจะไม่เป็ น ผู้ ทุ จริต ไม่ ว่ำในกรณี ใด ๆ หิ ริห รือควำมละอำยบำปและ
โอตตัปปะควำมเกรงกลัวบำปถือเป็นธรรมคุ้มครองโลก (โลกบำล) ทำให้โลกมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่
เดือนร้อนและสับสนวุ่นวำย ก่อนนี้คนไทยส่วนใหญ่เชื่อในเรื่องบุญบำป เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม เชื่อในเรื่อง
สังสำรวัฏ-กำรเวียนว่ำยตำยเกิด จึงเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะ ไม่ฉ้อรำษฎร์บังหลวง แต่ในปัจจุบันคนจำนวนไม่น้อย
โดยเฉพำะผู้ที่มีกำรศึกษำจบจำกต่ำงประเทศมักจะไม่เชื่อในเรื่องบุ ญและบำปไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม จึง
ขำดหิริโอตตัปปะ ทำกำรทุจริตทำควำมชั่วกันมำกขึ้นและถือว่ำกำรทุจริตเป็นวิถีชีวิตเมื่อสังคมและโลกขำด
หิริโอตตัปปะเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองสังคมและโลกจึงขำดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยมีควำมเดือดร้อนสับสน
วุ่นวำยยิ่งขึ้น
๒. กำรขำดอุดมกำรณ์ และอุดมคติ อุดมกำรณ์ หมำยถึงอุด มคติอัน สู งส่ งที่จูงใจมนุษ ย์ให้
พยำยำมบรรลุถึง อุดมคติ หมำยถึงจินตนำกำรที่ถือว่ำเป็นมำตรฐำนแห่งควำมดีควำมงำมและควำมจริงใจทำง
ใดทำงหนึ่งที่มนุษย์ถือเป็นเป้ำหมำยแห่งชีวิตของตน คนที่มีอุดมกำรณ์หรืออุดมคติจะเป็นผู้มีเป้ำหมำยของชีวิต
และจะดำเนินชีวิตด้วยอุดมกำรณ์หรืออุดมคติหรือคุณธรรมควำมดี ผิดกับผู้ที่ไม่มีอุดมกำรณ์หรืออุดมคติที่จะทำ
ทุกอย่ำงเพื่อให้ตนได้รับประโยชน์ว่ำกำรกระทำนั้นจะผิดและไม่ถูกต้องตำมศีลธรรม ผู้ที่จะทำงำนให้ได้ผลและ
ประสบควำมสำเร็จจึงต้องมีคุณธรรมที่สำคัญ ๓ ประกำรคือควำมกระตือรือร้น ควำมบริสุทธิ์ใจและควำมมีอุดม
คติ ผู้ที่มีอุดมคติจึงได้เปรียบผู้ที่ไม่มีอุดมคติ เพรำะมีอุดมคติซึ่งเปรียบเสมือนแสงสว่ำงที่นำทำงให้ไปสู่จุมุ่งหมำย
ปลำยทำงได้ ส่วนผู้ที่มีอุดมคติเหมือนคนที่ขำดแสงสว่ำงเป็นผู้ที่ตกอยู่ในควำมมืด คือ มีใจที่ มืดบอด เขำอำจจะ
มีเงิน มีตำแหน่งที่สูง มีอำนำจวำสนำ แต่เขำอำจจะไม่มีควำมสุข ควำมคิดและควำมชั่วที่เขำทำอำจจะเป็นไฟที่
เผำลนจิตใจของเขำให้รุ่มร้อนเหมือนนรกที่อยู่ในใจ และเมื่อกรรมชั่วให้ผลเขำจะได้รับผลกรรมำตำมกรรมที่เขำ
ได้ทำไว้อย่ำงแน่นอน
๓. มีค่ำนิยมที่ผิด ในปัจจุบันค่ำนิยมของสังคมได้เปลี่ยนไปจำกเดิม ก่อนนี้เรำเคยยกย่องคนดี
คนที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริต แต่ในปัจจุบันเรำกลับยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐีมหำเศรษฐี คนที่มีตำแหน่ง
หน้ำที่กำรงำนสูง พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้พระรำชทำนพระบรมรำโชวำทเกี่ยวกับควำมคิดจิตใจของคน
ที่เปลี่ยนแปลงไปในทำงที่เสื่อมมีข้อควำมดังนี้

(๒)
“ในบ้ำนเมืองเรำทุกวันนี้มีเสียงกล่ำวกันว่ำ ควำมคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่
เสื่อม ควำมประพฤติที่เป็นควำมทุจริตหลำยอย่ ำงมีท่ำทีจะกลำยเป็นสิ่งที่คนทั่วไปพำกันยอมรับและสมยอมให้
กระทำกัน ได้เป็ น ธรรมดำ สภำพกำรณ์ เช่นนี้ย่อมทำให้ วิถีชีวิตของแต่ล ะคนมืดมัวลงไป เป็นปัญ หำใหญ่ ที่
เหมือนกระแสคลื่นอันไหลเข้ำมำท่วมทั่วไปหมด จำเป็นต้องแก้ไขด้วยกำรช่วยกันฝืนคลื่นที่กล่ำวนั้น
ในกำรด ำเนิ น ชี วิ ต ของเรำ เรำต้ อ งข่ ม ใจไม่ ก ระท ำสิ่ ง ใดๆที่ เรำรู้ ผิ ด ด้ ว ยใจจริ ง ว่ ำ ชั่ ว ว่ ำ
เสื่อม เรำต้องฝืนต้องห้ำมควำมคิดและควำมประพฤติทุกอย่ำงที่รู้สึกว่ำขัดกับธรรมะ เรำต้องกล้ำและบำกบั่น
ที่จะกระทำสิ่งที่เรำทรำบว่ำเป็นควำมดี เป็นควำมถูกต้องและเป็นธรรมถ้ำเรำช่วยกันทำเช่นนี้ได้จริงๆให้ผลของ
ควำมดีบังเกิดให้มำกขึ้นๆ ก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไปและจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นเป็นลำดับ”
ผู้ที่มีค่ำนิยมที่ผิดเห็นว่ำกำรทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดำ เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคน
ฉลำด ย่อมจะท ำกำรทุจ ริตฉ้อรำษฎร์บั งหลวง โดยไม่มีควำมละอำยต่อบุญ และบำป และไม่เกรงกลั วต่อ
กฎหมำยของบ้ำนเมือง
๔. ใช้ อ ำนำจโดยไม่ เป็ น ธรรม บุ ค คลใดที่ มี อ ำนำจและมี ค วำมโลภเห็ น แก่ เงิน ก็ ย่อ มจะ
คอร์รัปชั่น กำรมีอำนำจอย่ำงเดียวก็ย่อมจะคอร์รัปชั่น กำรมีอำนำจอย่ำงเดียวจึงไม่ทำให้คนทุจริตแต่กำรมี
อำนำจโดยมีควำมโลภเห็นแก่เงิน จึงทำให้คนทุจริตฉ้อรำษฎร์บังหลวง
กรณีตัวอย่ำงข้ำรำชกำรที่มีอำนำจเป็นจำนวนมำกที่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรรับใช้แผ่นดินด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีประวัติด่ำงพร้อยในเรื่องกำรทุจริต อำทิ จอมพลเจ้ำพระยำสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต)
เป็นผู้บัญชำกำรทหำรบกคนแรกในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็น
ทหำรเสือหนักแน่นมั่นคง ถือควำมซื่อสัตย์ ควำมกตัญญูแลควำมจงรักภักดีที่ซื่อตรงต่อหน้ำที่ โดยไม่มีประวัติ
ด่ำงพร้อยในเรื่องใดทั้งสิ้น
ท่ ำ นได้ ป ฏิ บั ติ ต ำมค ำสอนของบิ ด ำของท่ ำน คื อ พระยำสุ ร ศั ก ดิ์ ม นตรี (แสง ชู โ ต อย่ ำ ง
เคร่งครัด คำสอนของบิดำของท่ำนมี ๓ ข้อ ดังนี้
(๑) ให้ มีควำมซื่อสั ตย์ สุ จริต รู้จักคุณ บิด ำ มำรดำ และญำติพี่ น้อง ทั้งผู้ มีคุณ ที่ได้อุปกำระ
มำแล้ว
(๒) เมื่อได้ทำควำมผิดสิ่งใดไม่ให้พูดปดหรือแก้ตัวด้วยควำมเท็จ
(๓) ไม่ให้ประพฤติตนด้วยกำรข่มเหงและเบียดเบียนผู้ใดเป็นอันขำด
๕. มีร ำยได้ไม่ พ อกั บ รำยจ่ ำย สำเหตุ อี กประกำรของกำรทุ จริต คื อ กำรมี รำยได้ ไม่ พ อกั บ
รำยจ่ำยทำให้ต้องเป็นหนี้สิน เมื่อไม่สำมำรถจะหำเงินมำได้โดยทำงสุจริต ก็ใช้วิธีทุจริต
กรณี ตัว อย่ ำงส ำหรับ ข้ ำรำชกำรที่ มีเงิน เดื อนและรำยได้ไม่ พ อกั บ รำยจ่ำยของตนเองและ
ครอบครัว จึงต้องฉ้อรำษฎร์บังหลวง กำรฉ้อรำษฎร์ก็โดยกำรเรียกร้องผลตอบแทนจำกผู้มำรับบริกำรหรือกำร
รับสินบนเป็นกำรโกงเงินประชำชน ส่วนกำรบังหลวงคือกำรทุจริตเงินหลวง เช่น ยักยอกเงินที่จะต้องส่งให้
หลวงหรือเบิกเงินเกินกว่ำที่มีสิทธิจะเบิกได้ เป็นกำรโกงเงินแผ่นดิน หรือแม้แต่ผู้ที่ทำงำนเอกชน ติดกำรพนัน
หรือมีกำรใช้จ่ำยเงินเกินฐำนะและยิ่งสถำนกำรณ์ของกำรแพร่ระบำดของบัตรเครดิตทำให้ขำดสติ ยับยั้งชั่งใจ
ใช้จ่ำยเงินเกินตัว ทำให้มีหนี้สินที่ไม่สำมำรถนำมำคืนหรือผ่อนส่งได้ จึงเกิดควำมคิดชั่ววูบหรือควำมตั้งใจในกำร
ก่อคดีต่ำงๆ เช่น กำรปล้นร้ำนทอง หรือบำงรำยไม่ มีทำงออกในกำรแก้ไขปัญหำ ใช้วิธีกำรดับชีวิตตนเองเป็น
กำรแก้ไขปัญหำ เป็นต้น

(๓)
สิ่งเหล่ำนี้เกิดขึ้นจำกควำมอยำกได้ อยำกมี อยำกเป็นทั้งสิ้น ฉะนั้น กำรประพฤติปฏิบัติตน
โดยกำรเดินตำมรอยพระยุคลบำท และนำคุณธรรม ๔ ประกำรตำมพระบรมรำโชวำทตรงกับหลักธรรมของ
พระพุทธศำสนำ เรื่อง ฆรำวำสธรรม เป็นหลักกำรครองชีวิตของคฤหัสถ์มี ๔ ประกำร ดังนี้
(๑) สัจจะ ควำมซื่อสัตย์ ซื่อตรง ควำมจริง คือ จริงใจ พูดจริง ทำจริง
(๒) ทมะ กำรข่ ม ใจ รู้ จั ก ควบคุ ม จิ ต ใจของตนเอง ปรับ ปรุ งตนเองให้ เจริญ ก้ ำวหน้ ำด้ ว ย
สติปัญญำ
(๓) ขัน ติ ควำมอดทน อดกลั้ น ท ำงำนด้ วยควำมขยันหมั่ นเพี ยร เข้มแข็ ง ไม่ห วั่นไหว ไม่
ท้อถอย
(๔) จำคะ ควำมเสียสละ เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สละควำมสุขสบำย
ของตนในกำรทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น ไม่เห็นแก่ตัวพร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่คับแคบ
เห็นแก่ตนหรือเอำแต่ใจตัว
สังคมปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่ำ กำรคอรัปชั่นในประเทศไทยเป็นปัญหำมำกแม้จะมีมำตรกำร
ป้ อ งกั น และแก้ ไขก็ ไม่ ส ำมำรถขจั ด ปั ญ หำคอรัป ชั่ น ให้ ห มดไปจำกสั งคมไทยได้ ต รำบใดที่ ค นไทยยั งมี ก ำร
ดำรงชีวิตอย่ำงฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ใช้เงินมำกกว่ำรำยได้ขำดกำรดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงทำให้เกิดกำร
ทุจริตเกิดขึ้นทั้งนี้เนื่องจำกปัญหำเศรษฐกิจกระแสบริโภคนิยม

สารบัญ
หน้ำ
ส่วนที่ ๑ บทนำ
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในองค์กร
หลักกำรและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
เป้ำหมำย
ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน

๑
๓
๕
๕
๖

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
ส่วนที่ ๓ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

๗
๑๖

ส่วนที่ ๑
บทนา
กำรทุจริตในสังคมไทยระหว่ำงช่วงเวลำกว่ำทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่ำงมหำศำลและ
เป็นอุปสรรคสำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ในทุกมิติ รูปแบบกำรทุจริตจำกเดิมที่เป็นกำรทุจริต
ทำงตรง ไมซับซ้อน อำทิ กำรรับสินบน กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปัจจุบันไดปรับเปลี่ยนเป็นกำรทุจริตที่ซับซ้อนมำก
ขึ้นมำกขึ้น ตัวอย่ำงเช่น กำรทุจริตเชิงนโยบำย กำรทุจริตข้ำมแดนข้ำมชำติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู อำชญำกรรม อื่น ๆ
มำกมำย และส่ งผลกระทบทำงลบในวงกว้ำง กำรทุ จริตเป็นปั ญ หำสำกลที่ทุ กประเทศล้ วนให้ ควำมส ำคัญ
รวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยเฉพำะกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในกำรปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งในปัจจุบัน กำรทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยกำลงกำยเป็นประเด็นร้อนที่โจทย์จันกันมำก
เพรำะมีข้อกล่ำวหำต่อนักกำรเมือง ข้ำรำชกำร และนักกำรเมืองท้องถิ่น ว่ำมีพฤติกรรมในเชิงทุจริตคอร์รัปชั่น
ที่มีกำรกระทำกันในหลำยรูปแบบ ทั้งในแง่ กำรยักยอก กำรแอบเอำงบประมำณ หรือทรัพย์สินของรัฐไปเป็น
ของตน กำรเลือกจ้ำงและกำรทำสัญญำจ้ำง หรือให้สัมปทำน เฉพำะพรรคพวกผู้สนับสนุนตนเท่ำนั้น กำรใช้
ตำแหน่งหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทของตนเองหรือพรรคพวก ผลประโยชน์ขัดแย้ง
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และกำรเอื้อประโยชน์ กำรที่บริษัทให้สัญญำจะให้ผลประโยชน์แก่เจ้ำหน้ำที่รัฐใน
ทำงอ้อม เช่น ให้ตำแหน่งในบริษัท เมื่อเจ้ำหน้ำที่รัฐผู้นั้นเกษียณอำยุ หรือพ้นจำกตำแหน่ง ให้ตำแหน่งแก่ญำติ
ตลอดจนกำรทุจริตในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรสมยอมรำคำ
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย (อปท.) ในปัจจุบันทั้งในรูปแบบองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด (อบจ.) เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ( อบต.) ตลอดจน กรุงเทพมหำนคร และเมืองพัทยำ
ซึ่งเห็ นว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหลำยได้ถูกจับตำมองจำกสังคมภำยนอกว่ำมีกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
เช่นกัน กำรถูกจับตำมองและถูกวิพำกษ์วิจำรณ์ในทำนองดังกล่ำวมีข้อมูลสถำนกำรณ์กำรทุจริตในสังคมและ
กำรทุจ ริตในองค์กรปกครองท้องถิ่น จำกหลำย ๆ แห่ งที่ยืนยันค่อนข้ำงตรงกัน ว่ำโดยภำพรวมคนไทยและ
สังคมไทยยังมีปัญหำด้ำนควำมซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม และจริตธรรม เป็นอย่ำงมำก
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องกำรบ่งชี้ควำมเสี่ยงของกำรทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยกำรประเมินโอกำสของกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงำนที่อำจเกี่ยวข้องกับกำรกระทำทุจริต เพื่อพิจำรณำว่ำกำรควบคุมและกำรป้องกัน
กำรทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่ำปัจจัยที่มีผลต่อกำรขยำยตัวของกำรทุจริตในระดับท้องถิ่น
ได้ แ ก่ กำรกระจำยอ ำนำจลงสู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แม้ ว่ ำโดยหลั ก กำรแล้ ว กำรกระจำยอ ำนำจมี
วัต ถุ ป ระสงค์ส ำคั ญ เพื่ อให้ บ ริ ก ำรต่ ำง ๆ ของรัฐ สำมำรถตอบสนองต่อ ควำมต้อ งกำรของชุม ชนมำกขึ้น มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น แต่ในทำงปฏิบัติทำให้แนวโน้มของกำรทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมำกยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

-๒ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้
๑) สภำพหรือลักษณะปัญหำกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรทุจริตด้ำนงบประมำณ กำรทำบัญชี กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรเงินกำรคลัง ส่วนใหญ่ พบว่ำ กระบวนกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ด้ำนงบประมำณ กำรทำบัญชี กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรเงินกำรคลัง ซึ่งมีสำเหตุมำจำกกำรที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นละเลยไม่ปฏิบัติหรือไม่ทำตำม ระเบียบฯ และอ้ำงว่ำไม่ทรำบเกี่ยวกับ เรื่องที่มีกำรให้จัดทำและ ไม่
จัดทำ ซึ่งเมื่อพิจำรณำจำกกำร วิเครำะห์ข้อมูลในส่วนเรื่องที่กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่จัดทำอันเป็น
ผลก่อให้เกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกตัวบุคคล กำรทุจริตเกิดจำกตัวบุคคล
โดยเฉพำะ ผู้บริหำร ท้องถิ่น และสมำชิกสภำท้องถิ่นบำงส่วน มีญำติหรือพวกพ้องมำเป็นผู้รับเหมำกำร จัดซื้อ
จัดจ้ำงที่มีกำรเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องหรือกลุ่มญำติของตัวเอง
๓) สภำพกำรทุจริตอันเกิดจำกช่องว่ำงของกฎระเบียบและกฎหมำย
๔) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและขำด คุณธรรม
จริยธรรม มีพนักงำนท้องถิ่นที่ได้บรรจุเข้ำ รับรำชกำรโดยมีวุฒิกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป และผ่ำนกำร
นิเทศงำนมำน้อยหรือ ไม่มีควำมรู้ เฉพำะด้ำนดีพอ เช่น ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำรกำหนดรำคำกลำง หรือ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม ระเบียบและส่วนหนึ่ง พบว่ำ หัวหน้ำส่วนกำรคลังไม่ได้มีควำมรู้ทำงด้ำนกำรพัสดุในทำง
ปฏิบัติ เมื่อ ปฏิบัติไปก็หมิ่นเหม่ในกำรถูกตรวจสอบและผิดวินัย หรือ บุคลำกรของ อปท. ขำดควำมรู้ควำม
เข้ำใจ ผู้บริหำรท้องถิ่นและพนักงำนท้องถิ่นมีพฤติกรรมแสวงหำผลประโยชน์โดยอำศัยช่องโหว่ของกฎหมำย
แสดงให้เห็นถึงกำรไม่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยสรุปผู้บริหำรท้องถิ่นและเจ้ำหน้ำที่ของ อปท. ที่ขำด ควำมรู้
ควำมเข้ำใจในหลักกำรบริหำรท้องถิ่น ข้อกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งต่ำง ๆ จำเป็นต้องมีกำรเพิ่มพูน
ควำมรู้และควรรู้ เพรำะถ้ำบำงส่วนไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเป็นผลทำให้ปฏิบัติ เกี่ยวกับระเบียบผิดพลำดได้
๕) สภำพหรือลักษณะปัญหำที่เกิดจำกกำรขำดประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ
๖) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรตรวจสอบขำดควำมหลำกหลำยในกำร
ตรวจสอบจำกภำคส่วนต่ำงๆ
๗) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกอำนำจ บำรมี อิทธิพล ใน อปท. บำง
แห่ ง ยังมีอิทธิพลหรืออำนำจที่ส่งผลให้เกิดกำรทุจริตได้ โดยเฉพำะอิทธิพลและ อำนำจของฝ่ำยกำรเมืองที่
ครอบงำหรือสำมำรถให้คุณให้โทษต่อเจ้ำหน้ำที่หรือข้ำรำชกำรท้องถิ่น ตลอดจนกำรใช้อิทธิพลข่มขู่หรือกีดกันผู้
เสนอรำคำรำยอื่น ๆ กำรบีบบังคับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจรับ งำนโครงกำรต่ำง ๆ ตลอดจนบำงครั้งประชำชน
ในท้องถิ่นไม่กล้ำที่จะให้กำรเป็นพยำนเพื่อเอำผิดกับผู้ทุจริต และส่วนหนึ่งวัฒนธรรมที่ฝังรำกลึกจิตใจคนใน
สังคมไทยมำนำน เช่น ควำมเกรงกลัวอิทธิพล กำรนับถือผู้มีบำรมี กำรสำนึกบุญคุณของผู้มีพระคุณ สิ่งเหล่ำนี้
ทำให้ผู้บริหำรท้องถิ่นใช้อำนำจหน้ำที่ กำรงำนในกำรแสวงหำผลประโยชน์
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
๑) โอกาส แม้ ว่ ำ ในปั จ จุ บั น มี ห น่ ว ยงำนและกฎหมำยที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรป้ อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแต่พบว่ำ ยังคงมีช่องว่ำงที่ทำให้เกิดโอกำสของกำรทุจริต ซึ่งโอกำสดังกล่ำวเกิดขึ้นจำก
กำรบั งคับ ใช้กฎหมำยที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมำย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนำจหน้ำที่โดยเฉพำะข้ำรำชกำร
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกำสหนึ่งที่ทำให้เกิดกำรทุจริต

-๓๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่ำสภำวะทำงเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่กำรสร้ำงควำมร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่มีแนวโน้มที่จะทำ
พฤติกรรมกำรทุจริตมำกยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส กำรทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพำะกำรทุจริตในเชิงนโยบำยที่ทำให้กำรทุจริตกลำยเป็นควำมชอบธรรมในสำยตำของประชำชน ขำด
กลไกกำรตรวจสอบควำมโปร่งใสที่มีประสิทธิภำพ ดังนั้นจึงเป็นกำรยำกที่จะเข้ำไปตรวจสอบกำรทุจริตของ
บุคคลเหล่ำนี้
๔) การผูกขาด ในบำงกรณีกำรดำเนินงำนของภำครัฐ ได้แก่ กำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง เป็นเรื่องของ
กำรผูกขำด ดังนั้นจึงมีควำมเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทำงธุรกิจ ในบำงครั้งพบบริษัทมีกำรให้สินบนแก่
เจ้ำหน้ำที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในกำรดำเนินงำนโครงกำรของภำครัฐ รูปแบบของกำรผูกขำด ได้แก่ กำร
ผูกขำดในโครงกำรก่อสร้ำงและโครงสร้ำงพื้นฐำนภำครัฐ
๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รำยได้ไม่เพียงพอต่อรำยจ่ำย ควำมยำกจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้ำรำชกำรมีพฤติกรรมกำรทุจริต เพรำะควำมต้องกำรที่จะมีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้
เจ้ำหน้ำที่ต้องแสวงหำช่องทำงเพื่อเพิ่ม “รำยได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบรำณ ควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับกำร
เน้นเป็นพิเศษถือว่ำเป็นเครื่องวัดควำมดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่ำ คนมีควำมละอำยต่อบำปและเกรงกลัว
บำปน้อยลง และมีควำมเห็นแก่ตัวมำกยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมำกกว่ำที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่ำนิยมของสังคมได้เปลี่ยนจำกยกย่องคนดี คนที่มีควำมซื่อสัตย์
สุจริตเป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็น เศรษฐี มหำเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้ำที่กำรงำนสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่ำนิยมที่ผิดเห็นว่ำกำรทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดำ เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลำด
ย่อมจะทำกำรทุจริตฉ้อรำษฎร์บังหลวง โดยไม่มีควำมละอำยต่อบุญและบำป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมำยของ
บ้ำนเมือง
๒. หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ปัจจุบันปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหำเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีควำม
รุนแรงและสลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อควำมมั่นคงของชำติ เป็น
ปัญหำลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวำงกำรพัฒนำประเทศทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง เนื่องจำกเกิดขึ้นทุก
ภำคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่ำจะเป็นภำคกำรเมือง ภำครำชกำร โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จำกภำยนอกสังคมว่ำเป็ น องค์กรที่เอื้อต่อกำรทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรำกฏข่ำวกำรทุจริตตำมสื่ อและ
รำยงำนของทำงรำชกำรอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสกำรกระจำยอำนำจและควำมศรัทธำต่อระบบ
กำรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงยิ่ง ส่งผลให้ภำพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ

-๔--๔สอดคล้องกับกำรจัดอันดับดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินกำรทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อควำมโปร่งใสนำนำชำติ (Transparency
International – IT) พบว่ำ ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่ำงปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ -๓๘ คะแนน
จำกคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จำก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ใน
ประเทศอำเซียนรองจำกประเทศสิงคโปร์และประเทศมำเลเซีย และล่ำสุดพบว่ำผลคะแนนของประเทศไทยปี
๒๕๕๙ ลดลง จำกปี ๒๕๕๘ ได้ลำดับที่ ๑๐๑ จำก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสำมำรถสะท้อนให้เห็นว่ำประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีปัญหำกำรคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่ำในช่วงระยะที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมในกำรปรำบปรำม
กำรป้องกันกำรทุจริต ไม่ว่ำจะเป็น กำรเป็นประเทศภำคีภำยใต้อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำร
ทุ จ ริ ต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ กำรจั ด ตั้ งองค์ ก รตำม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคณะกรรมกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติได้จัดทำยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมำแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหำกำรทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลง สำเหตุที่ทำให้กำรทุจริตเป็นปัญหำที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทำงด้ำนพื้นฐำน
โครงสร้ำงสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำนควำมสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐำนของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพำะในหมู่ญำติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดควำมสบำย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนำจ คนไทยบำงส่วน
มองว่ำกำรทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่ำเป็นปัญหำที่ฝังรำกลึกในสังคมไทยมำตั้งแต่อดีต
หรือกล่ำวได้ว่ำเป็นส่วนหนึ่งของค่ำนิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทำงด้ำนกำรทำงำนที่ไม่ได้
บูรณำกำรควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้กำรทำงำนของกลไกหรือควำมพยำยำมที่ได้กล่ำว
มำข้ำงต้นไม่สำมำรถทำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ขำดควำมเข้มแข็ง
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทำงปฏิบัติ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะมำกจึงได้ตระหนักและให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำร
จั ด กำรที่ มี ค วำมโปร่ งใส สร้ ำงค่ ำนิ ย ม วั ฒ นธรรมสุ จ ริต ให้ เกิ ด ในสั งคมอย่ ำงยั่ งยื น จึ งได้ ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต (พ.ศ. 2564 – 2565) เพื่อกำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรต่ำง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจน อันจะนำไปสู่กำร
ปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำง
แท้จริง

-๕๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสำธำรณะของข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง
ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชำชนในท้องถิ่น
๓) เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance)
๔) เพื่อส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภำคประชำชนในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕) เพื่อพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย
๑) ข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชำชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชำชนท้องถิ่น ปรำศจำกกำรก่อให้เกิดข้อสงสัยในกำรประพฤติปฏิบัติตำมมำตรกำรจริยธรรม กำรขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ
๒) เครื่ อ งมื อ /มำตรกำรกำรปฏิ บั ติ ง ำนที่ ส ำมำรถป้ อ งกั น ปั ญ หำเกี่ ย วกั บ กำรทุ จ ริ ต และ
ประพฤติ มิชอบของข้ำรำชกำร
๓) โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรที่สนับสนุนให้สำธำรณะและภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
และตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือบริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในกำรตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลกำรใช้อำนำจอย่ำงเหมำะสม
๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงำนที่มีประสิทธิภำพ ลดโอกำสในกำรกระทำกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วน

-๖๕. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
๑) ข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชำชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมำซึ่งกำรสร้ำงค่ำนิยม และอุดมกำรณ์ใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Anti-Corruption) จำกกำรปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมำภิบำล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในกำรทำงำนและชีวิตประจำวัน
๒) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สำมำรถบริ ห ำรรำชกำรเป็ น ไปตำมหลั ก บริ ห ำรกิ จ กำร
บ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) มีควำมโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
๓) ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐำนะ
พลเมืองที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมำซึ่งกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนที่มีควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำระวัง
กำรทุจริต
๔) สำมำรถพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กรที่มีควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต
๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรที่มีประสิทธิภำพ ลดโอกำสใน
กำรกระทำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต อันจะส่งผลให้ประชำชนในท้องถิ่นเกิดควำมภำคภูมิใจและให้ควำมร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตที่เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน

-๗ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

๑. กำรสร้ำง ๑.๑ กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำม
สังคมที่ไม่ทน ตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำร
ต่อกำรทุจริต กำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมือง ฝ่ำยสภำท้องถิ่น และ
ฝ่ำยประจำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ปี ๒๕๖4

ปี ๒๕๖5

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

งบประมำณ
(บำท)

งบประมำณ
(บำท)

หมำยเหตุ

๑.๑.๑ โครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม
๑.๑.๒ มำตรกำร “เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต”
๑.๑.๓ กิจกรรมให้ควำมรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-

-

ไม่ใช้งบประมำณ

-

-

-

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑.๒ กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำม ๑) ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภำวะโลกร้อน
ตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วน ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) โครงกำรส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ในท้องถิ่น
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน

-๘แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
มิติ

มิติที่ ๑

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

ปี ๒๕๖4

ปี ๒๕๖5

งบประมำณ
(บำท)

งบประมำณ
(บำท)

๑.๒ กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำม
ตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วน
ในท้องถิ่น

๓) โครงกำรปลูกผักริมรั้ว
๔) โครงกำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

๑๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๑.๓ กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำม
ตระหนักแก่เด็กและเยำวชน

๑) โครงกำรประกวดคำขวัญต่อต้ำนกำรทุจริต
๒) โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและ
เยำวชนในเขตตำบล “โตไปไม่โกง”
๑ มำตรกำร ๑ กิจกรรม ๗ โครงกำร

๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

๑๕๕,๐๐๐

๑๕๕,๐๐๐

รวม

หมำยเหตุ

-๙แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

ปี ๒๕๖4

ปี ๒๕๖5

งบประมำณ
(บำท)

งบประมำณ
(บำท)

หมำยเหตุ

มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

๒. กำร
บริหำร
รำชกำรเพื่อ
ป้องกันกำร
ทุจริต

๒.๑ แสดงเจตจำนงทำงกำรเมือง
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของ
ผู้บริหำร

๑. กิจกรรมประกำศเจตจำนงต่อต้ำนกำรทุจริต
ของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-

-

ไม่ใช้งบประมำณ

๒.๒ มำตรกำรสร้ำง ควำมโปร่งใส
ในกำรปฏิบัติรำชกำร

๑. มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรงำนบุคคล
๒. กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำ
เลื่อนขั้นเงินเดือน”
๓. กิจกรรม “ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำม
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี”
๔. โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อ
– จัดจ้ำง
๕. โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร
๖. คู่มือประชำชน

-

-

ไม่ใช้งบประมำณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-๑๐แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

ปี ๒๕๖4

ปี ๒๕๖5

งบประมำณ
(บำท)

งบประมำณ
(บำท)

หมำยเหตุ

๒.๓ มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจ
และใช้อำนำจหน้ำที่ ให้เป็นไป
ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี

๑. กิจกรรมกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๒. มอบอำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำม
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒

-

-

ไม่ใช้งบประมำณ

๒.๔ กำรเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงำน/บุคคลในกำรดำเนิน
กิจกำรกำรประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์

๑. กิจกรรมกำรมอบประกำศเกียรติคุณแก่สตรี
ดีเด่น
๒. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิต
สำธำรณะ

-

-

ไม่ใช้งบประมำณ

-

-

-๑๑แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
ปี ๒๕๖4
มิติ

มิติที่ ๒

ปี ๒๕๖5

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

งบประมำณ
(บำท)

งบประมำณ
(บำท)

หมำยเหตุ

๒.๕ มำตรกำรจัดกำร ใน
กรณีได้ทรำบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบกำร
ทุจริต

๑. กิจกรรม “กำรจัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล”
๒. กิจกรรม ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่เพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล กำรปฏิบัติรำชกำรของ อบต. เกำะหมำก
๓. มำตรกำร “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”
๔. มำตรกำร “ดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภำยนอกหรือประชำชนกล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ว่ำทุจริตและปฏิบัติรำชกำร
ตำมอำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ
๒ มำตรกำร ๘ กิจกรรม
๓ โครงกำร

-

-

ไม่ใช้งบประมำณ

-

-

ไม่ใช้งบประมำณ

-

-

ไม่ใช้งบประมำณ

-

-

รวม

ไม่ใช้งบประมำณ

-

-

-๑๒แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
ปี ๒๕๖4

ปี ๒๕๖5

มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

งบประมำณ
(บำท)

งบประมำณ
(บำท)

หมำยเหตุ

๓. กำร
ส่งเสริม
บทบำทและ
กำรมีส่วน
ร่วมของภำค
ประชำชน

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่
เป็นกำรอำนวยควำมสะดวก
แก่ประชำชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน

๑. กิจกรรม “อบรมให้ควำมรู้ตำม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐”
๒. กิจกรรม “กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน
กำรคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบำล และกำรรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลัง”
๓. มำตรกำร “จัดให้มีช่องทำงที่ประชำชนเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำรของ อบต.”
๔. โครงกำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

-

ไม่ใช้งบประมำณ

-

-

ไม่ใช้งบประมำณ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๓.๒ กำรรับฟังควำมคิดเห็น
กำรรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชำชน

๑. โครงกำรจัดประชำคมแผนพัฒนำท้องถิ่น

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒. โครงกำร อบต. เคลื่อนที่
๓. กิจกรรม รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

-

-

ไม่ใช้งบประมำณ

-๑๓แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
มิติ

มิติที่ ๓

ปี ๒๕๖4

ปี ๒๕๖5

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

งบประมำณ
(บำท)

งบประมำณ
(บำท)

หมำยเหตุ

๓.๓ กำรส่งเสริมให้
ประชำชน
มีส่วนร่วมบริหำร กิจกำร
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๓.๓ กำรส่งเสริมให้
ประชำชน
มีส่วนร่วมบริหำร กิจกำร
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๑. มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดทำแผนพัฒนำ อบต.
๒. มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
๓. มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น
๑. ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมตำบล
ประจำปี
๒. กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนท้องถิ่น
๓. มำตรกำรแต่งตั้งตัวแทนประชำคมเข้ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง
๔. มำตรกำรตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ทีด่ ีขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล

-

-

ไม่ใช้งบประมำณ

-

-

ไม่ใช้งบประมำณ

-

-

ไม่ใช้งบประมำณ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

-

-

ไม่ใช้งบประมำณ

-

-

ไม่ใช้งบประมำณ

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

รวม

6 มำตรกำร

๓ กิจกรรม

๕ โครงกำร

-๑๔แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

ปี ๒๕๖4

ปี ๒๕๖5

งบประมำณ
(บำท)

งบประมำณ
(บำท)

หมำยเหตุ

มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

๔. กำรเสริมสร้ำง
และปรับปรุงกลไก
ในกำรตรวจสอบ
กำรปฏิบัติรำชกำร
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๔.๑ มีกำรจัดวำงระบบและ
รำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมที่
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด

๑. โครงกำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน
๒. มำตรกำรติดตำมประเมินผลระบบควบคุม
ภำยใน อบต.

-

-

ไม่ใช้งบประมำณ

-

-

ไม่ใช้งบประมำณ

๔.๒ กำรสนับสนุนให้ ภำค
ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำร
ปฏิบัติหรือกำรบริหำรรำชกำร
ตำมช่องทำงที่สำมำรถดำเนินกำร
ได้

๑. มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล
เกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย
๒. กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้
ประชำชนได้รับทรำบ
๓. กิจกรรมกำรจัดหำคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
จำกตัวแทนชุมชน
๔. โครงกำรอบรมกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง

-

-

ไม่ใช้งบประมำณ

-

-

ไม่ใช้งบประมำณ

-

-

ไม่ใช้งบประมำณ
ไม่ใช้งบประมำณ

-๑๕แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
มิติ

ภำรกิจตำมมิติ
๔.๓ กำรส่งเสริมบทบำทกำร
ตรวจสอบของสภำ
ท้องถิ่น
๔.๔ เสริมพลังกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) และ
บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อ
ต่อต้ำนกำร

มิติที่ ๔

รวม

ปี ๒๕๖4

ปี ๒๕๖5

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

งบประมำณ
(บำท)

งบประมำณ
(บำท)

๑. โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำย
ท้องถิ่น ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น
๒. กิจกรรมส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำท
ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

-

๑.มำตรกำรเฝ้ ำ ระวั ง กำรคอร์ รั ป ชั น โดยภำค
ประชำชน
๒. มำตรกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำน
กำรป้องกันกำรทุจริต
๓. กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็น
กำรทุจริต
๓ มำตรกำร
๔ กิจกรรม ๓ โครงกำร

-

-

-

-

หมำยเหตุ

ไม่ใช้งบประมำณ
ไม่ใช้งบประมำณ

ไม่ใช้งบประมำณ
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

-๑๖ส่วนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๑
๑.ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
กำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวหน้ำประชำชนมีควำมสุขอย่ำงยั่งยืนและสำมำรถก้ำวพ้นทุกวิกฤต
ของโลกที่มำกับกระแสโลกำภิวัตน์ มีรำกฐำนสำคัญจำกกำรพัฒนำบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมี
ควำมเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพำะ “เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ” ซึ่ง
ได้รับ มอบหมำยภำรกิจ ในกำรให้ บ ริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน ใช้อำนำจที่ได้รับอย่ำงซื่อสัตย์ ต้องดูแล
จัดกำรตัดสิน ใจเกี่ยวกับ กำรให้ บริกำรสำธำรณะ กำรจัดกำรทรัพยำกรของชำติให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชำชนและต่อประเทศชำติ คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหำคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบใน
หลักกำรเกี่ยวกับยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภำครัฐไว้ ๕ ยุทธศำสตร์และยุทธศำสตร์ที่ ๔
กำรส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็น ต้นแบบให้ข้ำรำชกำรได้เรียนรู้และปฏิบัติตำม จำกหลั กกำรและ
เหตุผลดังกล่ำว องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก จึงเห็นควำมสำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรในสังกัด เพื่อ
ตระหนักถึงกำรสร้ำงจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี
ในกำรปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ประชำชน จึงได้ทำโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและประโยชน์สูงสุดของประชำชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหำร สมำชิกสภำและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลเกำะหมำก มีคุณธรรมจริยธรรม เข้ำใจหลักธรรมของพระพุทธศำสนำ และน้อมนำเอำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทำงในกำรดำเนินชีวิตส่วนตัว และในกำรปฏิบัติรำชกำร
๓.๒ เพื่อให้ผู้บ ริห ำร สมำชิกสภำและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริห ำรส่วนตำบลเกำะ
หมำกได้รับกำรพัฒนำจิตใจ และพัฒนำตนเองให้มีจิตสำธำรณะ เกิดควำมสำนึกร่วมในกำรเสริมสร้ำงสังคม
แห่ งคุ ณ ธรรมและสมำนฉัน ท์ ประพฤติต นเป็ น พลเมือ งดี สร้ำงประโยชน์ แ ก่ค รอบครัว ประชำชน และ
ประเทศชำติ สร้ำงจิตสำนึกในกำรทำควำมดี รู้จักกำรให้ กำรเสียสละและกำรบำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์
ร่วมกัน
๓.๓ เพื่อสร้ำงภำพลั กษณ์ ที่ดีขององค์กำรบริห ำรส่ว นตำบล ในกำรเสริมสร้ำงคุณ ธรรม
จริยธรรม และธรรมำภิบำล
๓.๔ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ำร สมำชิ ก สภำ และพนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ยึ ด มั่ น ในค่ ำ นิ ย มหลั ก ของ
มำตรฐำนจริยธรรม
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเกำะหมำก
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก

-๑๗-

๖. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีกำรดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น ๓ แนวทำงคือ
๖.๑ กำรจัดกิจกรรมบรรยำยเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหำร ปลัดองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล บรรยำยให้ควำมรู้แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
๖.๒ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถำนที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สำมัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ
แบ่ งปันและเห็ นคุณค่ำของกำรเสริมสร้ำงสังคมแห่งควำมดีมีคุณธรรม เช่น กำรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสใน
สังคม หรือทำบุญถวำยทำนแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรำภำพ หรืออำพำธ เป็นต้น
๖.๓ กำรจัดกิจกรรมทำบุญถวำยเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่ำงๆ
๗. ระยะเวลาในการดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐..ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้ำใจหลักธรรมของพระพุทธศำสนำและ
น้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงในกำรดำเนินชีวิต และกำรปฏิบัติงำน
๑๐.๒ พนักงำน เจ้ ำหน้ ำที่ ได้รับกำรพัฒ นำจิตใจ พัฒ นำตนให้ มีจิตสำธำรณะเกิดควำม
สำนึกร่วมในกำรสร้ำงสังคมแห่งคุณธรรมและสมำนฉันท์ สร้ำงประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชำติ รู้จัก
กำรให้และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๑๐.๓ สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำล

-๑๘รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ : มำตรกำร “เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต”
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ –
๒๕๖๐) มุ่งสู่กำรเป็นประเทศที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อ
กำรทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง หน่วยงำนของรัฐ ตลอดจนประชำชน ในกำร
พิทักษ์รักษำผลประโยชน์ ของชำติและประชำชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ำนควำม
โปร่งใสทัดเทียมนำนำอำรยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” มี
เป้ ำหมำยหลั กเพื่ อให้ ป ระเทศไทยได้รั บ กำรประเมิน ดัช นี กำรรับ รู้กำรทุ จริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ำรบริ ห ำรงำนในพื้ น ที่ ส ำมำรถตอบสนองต่ อ แผนยุ ท ธศำสตร์ฯ ข้ ำงต้ น
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก จึงได้กำหนดแนวทำง/มำตรกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรทุจริตขึ้น
เพื่อให้สำมำรถแปลงแผนยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ –
๒๕๖๐) ไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดควำมยั่งยืนในกำรปฏิบัติ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแก่คณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิก
สภำท้องถิ่น ข้ำรำชกำรฝ่ำยประจำ ลูกจ้ำงประจำ ตลอดจนพนักงำนทั่วไป
๓.๒ เพื่อสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น ข้ำรำชกำรฝ่ำยประจำ ลูกจ้ำงประจำ ตลอดจนพนักงำนทั่วไป
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้อมูล/องค์กรควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่นำมำเผยแพร่มำกกว่ำ ๕ เรื่องขึ้นไป
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินการ
๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐำนข้อมูล/องค์ควำมรู้เกี่ยวข้องกับกำรปลูกจิตสำนึกด้ำนกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต อำทิ กฎหมำย ป.ป.ช. มำตรำ ๑๐๐ มำตรำ ๑๐๓ มำตรำ ๑๐๓/๗ สื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปลูกจิตสำนึก
๒. เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์และสร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ ให้บุคลำกรในสังกัดและผู้ที่สนใจได้
ทรำบและนำไปปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม และสื่อช่องทำงต่ำงๆ

-๑๙๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนข้อมูล/องค์กรควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่นำมำเผยแพร่

-๒๐รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ควำมรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถำนกำรณ์หรื อกำรกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ำมำเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อกำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่ง กำรกระทำดังกล่ำวอำจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ทั้ งเจตนำหรื อ ไม่ เจตนำหรื อ บำงเรื่ อ งเป็ น กำรปฏิ บั ติ สื บ ต่ อ กั น มำจนไม่ เห็ น ว่ ำ จะเป็ น สิ่ ง ผิ ด แต่ อ ย่ ำ งใด
พฤติ กรรมเหล่ ำนี้ เป็ น กำรกระทำควำมผิ ดทำงจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์
สำธำรณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้ำที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่
และมีกำรใช้อิทธิพลตำมอำนำจหน้ำที่ละควำมรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลำกหลำยรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไป
ดำรงตำแหน่ งในองค์กรต่ำงๆ ทั้งในหน่ ว ยรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัท หรือกำรที่บุคคลผู้มีอำนำจที่
ตัดสินใจให้ญำติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิ
ชอบ ทั้ งนี้ ห มำยรวมถึ งควำมขั ด แย้ งกั น ระหว่ ำงผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวม ซึ่ งใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๐ หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนต้องเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงำนควรมีกำรประชุมหรือสัมมนำภำยใน
องค์กร เพื่อให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก จึงได้จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เพื่อป้องกันกำรทุจริตในกำรปฏิบัติ
รำชกำร จึงได้จั ดกิจกรรมป้ องกัน ผลประโยชน์ทั บซ้อน ผ่ ำนกำรประชุมผู้ บริห ำรกับ พนั กงำนส่ ว นตำบล
เพื่อให้พนักงำนทุกคนทำงำนโดยยึดถือระเบียบ กฎหมำย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกำกับควำม
ประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่พนักงำนส่วนตำบล พนักงำนจ้ำงเกี่ยวกับกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๓.๒ เพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งพฤติ ก รรมและวิ ธี ก ำรท ำงำนที่ สุ จ ริ ต โปร่ ง ใสของข้ ำ รำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล

-๒๑๓.๓ เพื่อเสริมสร้ำงให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีจิตสำนึก
ค่ำนิยม และวัฒนธรรมเรื่องควำมซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผล
ให้หน่วยงำนปลอดจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่กำรเป็นข้ำรำชกำรท้องถิ่นไทยใสสะอำด
๔. เป้าหมาย
พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดประชุมประจำเดือน และให้ควำมรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
๗. ระยะเวลาการดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงมีควำมเข้ำใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงมีควำมรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีควำม
ประพฤติปฏิบัติงำนไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

-๒๒รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๔
๑. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ตาบล
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่ อ งด้ ว ยปั จ จุ บั น โลกก ำลั ง เผชิ ญ กั บ สภำวะกำรเปลี่ ย นแปลงของสภำพภู มิ อ ำกำศ
(Climate Change) ที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่ำ สภำวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรำกฏกำรณ์
ทำงธรรมชำติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อำทิ เกิดควำมแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่ำ ฝนตกไม่ตรงฤดูกำล
อำกำศหนำวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรตัดไม้ทำลำยป่ำของ
มนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภำวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหำที่สำคัญ
ส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของประชำชนทั้งในระดับภูมิภำคและระดับประเทศ กำรเพิ่มพื้นที่ สีเขียวจึงเป็น
หนทำงหนึ่งในกำรแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจำกต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊ำซออกซิเจน อีกทั้งเป็นกำรสร้ำงควำมสมดุลกำรใช้พื้นที่ให้เกิดควำมเหมำะสม
ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้ เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อน องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เกำะหมำก จึงได้จัดทำโครงกำร “ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภำวะโลกร้อนในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๑”
เพื่อให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อนสร้ำงเมืองน่ำอยู่สวยงำม (Beautified City)
และร่วมถวำยเป็นรำชสักกำระในวโรกำสมหำมงคลต่ำงๆ ดังนั้น สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เกำะหมำก จึงได้จัดทำโครงกำรนี้ขึ้นมำเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่และพื้นที่ว่ำงเปล่ำในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเกำะหมำก เพื่อให้เกิดควำมร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นกำรเพิ่มคุณภำพชีวิตของประชำชนใน
ตำบล
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชำชนตระหนักในคุณค่ำของสิ่งแวดล้อม และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติอัน
เป็นสำธำรณะร่วมกัน
๓.๒ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อน โดย
เพิ่มพื้นทีส่ ีเขียวในตำบล
๓.๓ เพื่อให้ประชำชนนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดควำม
สมดุลเพิ่มมูลค่ำทรัพยำกรที่มีและลดภำวะโลกร้อน
๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่ำอยู่ สวยงำม (Beautified City) สร้ำงควำมร่ม
รื่นและคลำยร้อนแก่ประชำชน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชำชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ ต้น

-๒๓๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินงาน
๖.๑ ประสำนงำนกับส่วนรำชกำร องค์กรภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ กลุ่มพลังมวลชน
และประชำชนในท้องถิ่นเข้ำร่วมกิจกรรม
๖.๒ ประสำนงำนกับ หน่ว ยงำนที่เกี่ยวข้องและองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในพื้ นที่ ให้
จัดเตรียมสถำนที่เพื่อปลูกต้นไม้
๖.๓ จัดซื้อกล้ำไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงกำร
๖.๔ ดำเนินกำรปลูกต้นไม้โดยส่วนรำชกำร องค์กรภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ กลุ่มพลัง
มวลชน และประชำชนในท้องถิ่น
๖.๕ ดูแลรักษำและติดตำมผลโดยสำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บำท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ทำให้ผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมเข้ำใจถึงควำมส ำคัญ ของทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
๑๐.๒ ทำให้เพิ่มพื้นที่ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภำวะโลกร้อน
๑๐.๓ ทำให้ประชำชนมีจิตสำนึก ในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๔ ทำให้เยำวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงควำมสำมัคคีและสร้ำง
ควำมร่มรื่นในชุมชน

-๒๔รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๕
๑. ชื่อโครงการ : โครงกำรส่ งเสริ ม อนุ รักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยำกรป่ำไม้อยู่เป็นจำนวนมำก แต่กำรลักลอบตัดไม้
ทำลำยป่ำไม้ที่ผิดกฎหมำยได้เพิ่มมำกขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันทรัพยำกรป่ำไม้ของประเทศไทยมีจำนวน
ลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่ำงๆ ตลอดจนวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชนเป็ น อย่ ำงมำก หน่ ว ยงำนต่ ำงๆ ทั้ งภำครั ฐ และภำคเอกชนจึ งได้ มี ก ำรริเริ่ ม โครงกำรอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยำกรป่ ำ ไม้ ซึ่ ง จะสำมำรถช่ ว ยให้ ธ รรมชำติ ข องประเทศไทยกลั บ มำมี ค วำมสมดุ ล เพิ่ ม มำกขึ้ น
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระบรมรำชินีนำถทรงมีควำมห่วงใยในปัญหำปริมำณป่ำไม้ของ
ประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่ำนได้พยำยำมคิดค้นหำวิธีนำนัปกำรที่จะเพิ่มปริมำณป่ำไม้ของประเทศไทยให้
มำกขึ้น อย่ ำงมั่น คงและยั่ งยื น ซึ่งพระองค์ ท่ำนได้เสนอวิธีที่เรียบง่ำยและประหยัดในกำรดำเนินงำน คื อ
แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่ำ ๓ อย่ำง เพื่อประโยชน์ ๔ อย่ำง” ปลูกป่ำ ๓ อย่ำง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน
พอใช้ และระบบนิ เวศน์ “พออยู่ ” หมำยถึ ง ไม้ เศรษฐกิ จ ปลู ก ไว้ท ำที่ อยู่ อ ำศัย และจ ำหน่ ำย “พอกิน ”
หมำยถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อกำรกินและสมุนไพร “พอใช้” หมำยถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงำน
เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
องค์ กำรบริ ห ำรส่ ว นตำบลเกำะหมำก ในฐำนะเป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ อยู่ ใกล้ ชิ ด กั บ
ประชำชนมำกที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทำโครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนและในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์
ดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ น กำรรักษำประโยชน์ สำธำรณะ สร้ำงควำมสำมัคคี และสร้ำงกลุ่มอำสำสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมำกขึ้น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๔.๑ ปลู กต้น ไม้และปลูกป่ำชุมชนในเขตพื้ นที่รับผิ ดชอบขององค์กำรบริห ำรส่ วนตำบล
จำนวน ๑๑ หมู่บ้ำน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่ำงๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวน
ครัว รั้วกินได้
๔.๒ ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภำพแหล่งน้ำ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน ๑๑ หมู่บ้ำน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล โดยบูรณำกำร
ร่วมกันกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และองค์กรภำคประชำชนต่ำงๆ

-๒๕๔.๓ ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ประกอบด้วย คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล พนั กงำน/ลูกจ้ำง องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ผู้นำชุมชนกลุ่มต่ำง ๆ ทั้ง ๑๑
หมู่บ้ำน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ประธำนกลุ่มผู้สูงอำยุ ประธำน อสม. ประธำนกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและ
เยำวชน นักเรียน นักศึกษำ หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และองค์กรภำคประชำชนทุกภำคส่วน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้น ที่สำธำรณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์กำรบริห ำรส่วนตำบล และแหล่งน้ำ คู
คลอง ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๖.วิธีการดาเนินงาน
๖.๑ จัดอบรมผู้เข้ำร่วมโครงกำรพร้อมชี้แจงควำมเป็นมำและแนวทำงกำรดำเนินงำนตำม
โครงกำร
๖.๒ จัดเวทีระดมควำมคิดเห็นกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำ
ชุมชน
๖.๓ จัดเวทีเสวนำติดตำมผลกำรดำเนินงำนกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน
๖.๔ จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนำ ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแม่น้ำคู
คลอง ทำควำมสะอำดถนนและพื้นที่สำธำรณะประโยชน์ต่ำง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เกำะหมำก
๖.๕ จัดกิจกรรมพัฒนำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติในชุมชนให้
มีควำมสวยงำม สะอำด ร่มรื่น น่ำพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถำนที่ออกกำลังกำยของประชำชนในชุมชนและ
ชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชำชนทั่วไป
๖.๖ จั ดกิจกรรมศึกษำดูงำนหมู่บ้ำน/ชุมชน หรือหน่วยงำนที่ประสบควำมส ำเร็จในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่ำงให้แก่ชุมชนต่ำงๆ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘.. งบประมาณดาเนินการ
๑๐,๐๐๐ บำท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เกิ ด กลุ่ ม อำสำสมั ค รพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มในชุ ม ชนเพิ่ ม มำกขึ้ น
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมำกขึ้น

-๒๖รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๖
๑. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปัจจุบันปัญหำเรื่องสุขภำพของประชำชนคนไทยเพิ่มทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จำกสถิติของผู้ป่วย
ที่มำรับบริกำรรักษำพยำบำลที่โรงพยำบำลมีจำนวนมำกขึ้นเรื่อยๆ และอัตรำกำรป่วยจำกโรคที่ไม่ติดต่อเพิ่ม
สูงขึ้น โรงพยำบำลก็ต้องเพิ่มขนำดของโรงพยำบำลเพื่อให้ รองรับ ผู้ที่มำรับบริกำร ซึ่งเป็ นภำระที่ รัฐบำล
จะต้องเสียงบประมำณในกำรดำเนินกำรเป็นอันมำก และเป็นกำรแก้ปัญหำที่ปลำยเหตุเนื่ องจำกต้นเหตุของ
ปัญหำสุขภำพที่สำคัญมีสำเหตุมำจำกกำรบริโภคอำหำรที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อำหำรที่มีกำรปลอมปนสำรเคมี
หรือผักผลไม้ที่ไม่ปลอดสำรพิษ เพรำะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สำรกำจัดศัตรูพืชอย่ำงไม่ถูกวิธี เพื่อเหตุผลทำง
กำรค้ำและพำณิชย์ ทำให้สำรเคมีที่เป็นโทษเหล่ำนั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่ำงยำกที่จะหลีกเลี่ยง แนวทำงใน
กำรป้องกันปัญหำที่เป็นกำรแก้ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน คือกำรให้สุขศึกษำแก่ประชำชน และกำรส่งเสริมกำรปลูก
ผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน
กำรปลู กผั กรับ ประทำนเองแบบผั กอิน ทรีย์ก็เป็นหนทำงหนึ่งที่จะช่วยให้ ผู้ บริโภคได้รับ
สำรอำหำรที่ดี มีป ระโยชน์ แต่กระนั้ น สำหรับประชำชนที่ไม่เคยปลู กผักเลยก็เป็นปัญหำใหญ่ในกำรที่จะ
เริ่มต้นที่จะเรียนรู้กำรปลูกผักด้วยตนเอง ชุมชนบ้ำนสวนพอเพียงตระหนักในปัญหำนี้ จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง
โครงกำรนี้ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้และนวัตกรรมในกำรปลูกผักอินทรีย์ระหว่ำงสมำชิกด้วยกันเอง
๓.๒ เพื่ออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พื้นเมือง และขยำยพันธุ์พืชที่เป็นสำรอำหำรให้คงอยู่ไว้
๓.๓ เพื่อพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพผลผลิต เพื่อให้เหมำะแก่กำรเกษตรแบบพอเพียงโดย
ปรำศจำกกำรใช้สำรเคมีสงเครำะห์ใดๆ
๓.๔ ลดรำยจ่ ำ ยในครั ว เรือ นเสริ ม สร้ำ งควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจและใช้ แ นวทำงตำมทฤษฏี
เศรษฐกิจพอเพียง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๔.๑ สมำชิกชุมชนบ้ำนสวนพอเพียง
๔.๒ ประชำชนทั่วไป
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก

-๒๗๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ขั้นเตรียมกำร
- มี กำรวำงแผนกำรให้ ค วำมรู้ แบ่ งกลุ่ ม ย่อ ย แบ่ งหั ว ข้อโครงงำน จัดตั้ งที ม งำนที่ เป็ น ผู้
ประสำน
- รวบรวมสมำชิกที่ปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทำนเองเพื่อสร้ำงแรงจูงใจ
- บำงกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงำน จัดตั้งทีมงำนที่เป็นผู้ประสำนงำน
๖.๒ ขั้นปฏิบัติ
-รวบรวมสมำชิ กที่ให้ ควำมรู้เกี่ยวกับ กำรปลู กและดู แลผั กอิ นทรีย์ เพื่ อ ให้ ส มำชิกที่ ร่ว ม
โครงกำรได้ศึกษำก่อนลงมือปฏิบัติ
- แจกจ่ำยและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก
-กระตุ้นกำรนำเสนอของผู้เข้ำร่วมโครงกำรในกำรแลกเปลี่ยน และถ่ำยทอดวิทยำกำรซึ่งกัน
และกัน
-จัดให้มีกำรนำเสนอผลผลิตอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรกำหนดระยะเวลำตำมควำมเหมำะสม
๖.๓ ขั้นประเมินผล
- กำรนำเสนอผลงำนที่กำลังเพำะปลูก และ ผลผลิตที่สำเร็จแล้ว
- มีกำรส ำรวจควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร โดยวัดจำกอัตรำกำรปลูกผักอินทรีย์เพื่อกำร
บริโภค (จำนวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ)
- ปริมำณและคุณภำพของผลผลิตในกำรเพำะปลูกดีขึ้น
- ขั้นปรับปรุงและพัฒนำ
- มีกำรสรุปปัญหำที่ได้ จำกกำรดำเนินกำรที่ผ่ำนมำ โดยดูตัวชี้วัดจำกกำรประเมินผล และ
หำแนวทำงแก้ไขร่วมกัน
- ส่งเสริมให้เกิดธนำคำรพันธุ์พืชสวนครัวสำหรับให้บริกำรสมำชิก
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
๑๐,๐๐๐ บำท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ สมำชิกที่ร่วมโครงกำรมีควำมรู้และนวัตกรรมในกำรปลูกผักอินทรีย์
๑๐.๒ สมำชิกสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง
๑๐.๓ เพิ่มผลผลิตของสมำชิก มีคุณภำพดี และปลอดสำรพิษ
๑๐.๔ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับประโยชน์จำกกำรปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดกำรเรียนรู้ตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดกำรแบ่งปัน

-๒๘รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๗
๑. ชื่อโครงการ : โครงกำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
โครงกำรอบรมให้ ควำมรู้ส ร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพี ยง เป็ น
โครงกำรตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภำพควำมเป็นอยู่ที่ยำกจน
ของรำษฎร พร้อมทั้งได้พระรำชทำนแนวทำงกำรดำเนินงำนให้หน่วยงำนต่ำงๆ นำไปวำงแผนปฏิบัติงำนให้
ควำมช่วยเหลือแก้ไขปัญหำให้กับรำษฎรผู้ประสบควำมทุกข์ยำก ด้อยโอกำสและยำกจนตำมภูมิภำคต่ำงๆ ทั่ว
ประเทศ โดยเน้นให้ผลกำรดำเนินงำนตกถึงมือรำษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำง
“พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นกำรปูพื้นฐำนไว้สำหรับ “ควำมกินดี อยู่ดี ในอนำคต” ด้วย ดังนั้น
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริจึงเป็นโครงกำรที่มุ่งพัฒนำรำษฎรผู้ยำกไร้ให้มีฐำนะ ควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โดยเฉพำะประชำชนในชนบทที่อยู่ห่ำงไกล ทุรกันดำรและยำกจนอย่ำงแท้จริง โดยมีหลักกำรสำคัญคือ กำร
แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ เป็นขั้นตอนตำมลำดับควำมจำเป็น ประหยัด กำรพึ่งพำตนเอง ส่งเสริมควำมรู้ และ
เทคนิควิชำกำรสมัยใหม่ที่เหมำะสม นอกจำกนั้น ยังมุ่งเน้นกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสำมำรถ
วิเครำะห์ปัญหำ และควำมต้องกำรของชุมชน สำมำรถวำงแผนกำรผลิตที่สอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่
และควำมพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนกำรแบบมี ส่วนร่วมของเกษตรกร
องค์กำรบริห ำรส่ว นตำบลเกำะหมำก จึงจัดท ำโครงกำรอบรมให้ ควำมรู้กำรสร้ ำงอำชีพ
สร้ำงรำยได้ โดยมีแนวทำงตำมโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
มำประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรำยได้น้อย ด้อยโอกำสทำงสังคมและประชำชนทั่วไปที่สนใจ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ ส่งเสริมอำชีพในตำบล
๓.๒ ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนเกษตร
๓.๓ สำมำรถนำควำมรู้ไปสร้ำงรำยได้ให้กับตนเอง
๓.๔ ส่งเสริมกำรแปรรูปสินค้ำ
๓.๕ สร้ำงแนวคิดตำมแนวทำงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชำชนและผู้ที่มีควำมสนใจในกำรสร้ำงอำชีพในตำบล
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประชำสัมพันธ์โครงกำรในกลุ่มเป้ำหมำยรับทรำบ
๖.๒ จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับด้ำนเกษตรปลูกพืชผัก

-๒๙๖.๓ ศึกษำดูงำนในสถำนที่จริง
๖.๔ ฝึกปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจัง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
๑๐๐,๐๐๐ บำท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรกำรเกษตรสมัยใหม่
๑๐.๒ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรแปรรูป
๑๐.๓ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถนำไปประกอบอำชีพได้
๑๐.๔ มีรำยได้เพิ่มขึ้น ลดรำยจ่ำย เกิดควำมพอเพียง
๑๐.๕ เกิดกำรเรียนรู้และเข้ำใจหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

-๓๐รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๘
๑. ชื่อโครงการ : กำรประกวดคำขวัญต่อต้ำนกำรทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหำที่ทำลำยสังคมอย่ำงรุนแรงและฝังรำกลึก เป็นปัญหำ
ที่สะท้อนวิกฤตกำรณ์ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งกำรที่จะแก้ไขปัญหำได้อย่ำงยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต้องมีค่ำนิยมในกำรรักควำมดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและกำรโกงทุกรูปแบบ ซึ่ง
กำรสร้ำงค่ำนิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรำกฐำนสำคัญเพื่อทำให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพ ปัจจุบันประชำชน
จำนวนไม่น้อยเห็นปัญหำเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หำกตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย
สะท้อนให้เห็นว่ำเด็ก เยำวชนไทยขำดกำรปลูกฝังด้ำนคุณธรรม จริยธรรม อย่ำงยั่งยืน หำกปล่อยให้ค่ำนิยมที่
ไม่ถูกต้องเช่นนี้ เกิดขึ้นต่อไป ควำมล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อ
สังคมในด้ำนอื่นๆ ตำมมำอีกมำกมำย
องค์กำรบริห ำรส่วนตำบลเกำะหมำก ตระหนักถึงปัญ หำที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมกำร
ประกวดคำขวัญต่อต้ำนกำรทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยำวชนตื่นตัวเห็นควำมสำคัญหันมำสนใจ
ปัญหำที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันและกำรโกงทุกรูปแบบ และ
เป็นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ ๖๖ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล มี
อำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำตำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมำตรำ 67 ภำยใต้บังคับแห่ง
กฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีหน้ำที่ต้องทำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (๕) ส่งเสริมกำรศึกษำ
ศำสนำ วัฒ นธรรม และ (๖) ส่ งเสริมกำรพัฒ นำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้ สูงอำยุ และผู้พิกำร พระรำชบัญญั ติ
กำหนดแผนและขั้น ตอนกระจำยอำนำจให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๑๖ ให้
เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีอำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ
เพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดกำรศึกษำ (๑๐) กำรสังคมสงเครำะห์และกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช
๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มำตรำ ๖ ที่ต้องกำรพัฒนำคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์
ทั้ งด้ ำนร่ ำงกำย จิ ต ใจ อำรมณ์ สั งคมและสติ ปั ญ ญำ ควำมรู้ มี คุ ณ ธรรมและจริยธรรมในกำรด ำรงชีวิ ต
สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นกำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยำวชน ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและกำรโกงทุกรูปแบบ
๓.๒ เพื่อเสริมสร้ำงค่ำนิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยำวชน และให้เกิดจิตสำนึกที่จะยึดมั่น
ในกำรทำควำมดี มีควำมซื่อสัตย์สุจริต

-๓๑๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยำวชนได้ฝึกฝนทักษะในกำรเขียนคำขวัญอย่ำงสร้ำงสรรค์มี
คุณค่ำในทำงภำษำที่สื่อถึงกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
๓.๔ เพื่อให้เด็กและเยำวชน รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ และสร้ำงสรรค์
๔. เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
เด็ก และเยำวชน ในเขตตำบล
เชิงคุณภำพ
หั น มำสนใจปั ญ หำกำรทุ จริตคอร์รัป ชัน ที่ เกิ ดขึ้น และพร้อ มที่ จะเป็น ก ำลั งส ำคั ญ ในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันและกำรโกงทุกรูปแบบ
๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
๕.๑ เสนอโครงกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรประกวด
๕.๓ ประชำสัมพันธ์ให้เด็ก และเยำวชนส่งคำขวัญเข้ำประกวด
๕.๔ ตัดสินกำรประกวดตำมหลักเกณฑ์ที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก กำหนด
๕.๕ ทำพิธีมอบรำงวัล ณ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๗. งบประมาณดาเนินการ
๑๐,๐๐๐ บำท
๘. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5
9.

ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ เด็กและเยำวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่ นและกำร
โกงทุกรูปแบบ
๑๐.๒ เด็กและเยำวชนมีค่ำนิยมที่ถูกต้อง มีจิตสำนึกที่จะยึดมั่นในกำรทำควำมดี มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต
๑๐.๓ เด็กและเยำวชนได้ฝึกฝนทักษะในกำรเขียนคำขวัญอย่ำงสร้ำงสรรค์มีคุณค่ำในทำง
ภำษำที่สื่อถึงกำรทุจริต
๑๐.๔ เด็กและเยำวชนรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ และสร้ำงสรรค์

-๓๒รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๙
๑. ชื่อโครงการ โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชนในตำบลเกำะหมำก กิจกรรม “โตไป ไม่
โกง”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในปัจจุบันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหำที่ทำลำยสังคมอย่ำงรุนแรงและฝังรำกลึก เป็น
ปัญหำที่สะท้อนวิกฤตกำรณ์ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งกำรที่จะแก้ไขปัญหำได้อย่ำงยั่งยืนนั้น
คนในสังคมต้องมี ค่ำนิยมในกำรักษำควำมดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและกำรกงทุก
รูปแบบ โดยเฉพำะใน กลุ่มเด็กและเยำวชน ตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๒ มำตรำ ๖๖ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีอำนำจ
หน้ ำที่ ในกำรพัฒ นำตำบลทั้ งใน ด้ำนเศรษฐกิจ สั งคมและวัฒ นธรรม และมำตรำ ๖๗ ภำยใต้บังคับแห่ ง
กฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีหน้ำที่ ต้องทำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (๕) ส่งเสริมกำรศึกษำ
ศำสนำ วัฒ นธรรมและ (๖) ส่ งเสริมกำรพัฒ นำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สู งอำยุ และผู้พิกำร พระรำชบัญ ญั ติ
กำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๑๖ ให้
เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีอำนำจหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดกำรศึกษำ (๑๐) กำรสังคมสงเครำะห์ และกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส และพระรำชบัญญัติ กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มำตรำ ๖ ที่ต้องกำรพัฒนำ คนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้ำน
ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ ควำมรู้ มีคู่คุณธรรมและจริยธรรมในกำรดำรงชีวิต สำมำรถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข และมำตรำ ๒๕ กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมกำรดำเนินงำน และจัดตั้งแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก พิจำรณำเห็นควำมสำคัญของปัญหำดังกล่ำว จึงได้
จัดทำโครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำชนตำบลเกำะหมำก (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้นเพื่อ
เป็นกำรสร้ำง ภูมิคุ้มกันและค่ำนิยมที่ถูกต้องซึ่งเป็นรำกฐำนที่สำคัญ ที่ทำให้เด็กและเยำวชนเติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่มีคุณ ภำพ และเป็นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุดโดยกำรปลูกฝัง
จิตสำนึกให้เด็กและเยำวชน รักษำควำมถูกต้อง มีควำมซื่อสัตย์สุจริต กำรยึดมั่นในควำมสัตย์จริงรู้จักแยกแยะ
ถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดย ชอบ ไม่คดโกง มีจิตสำธำรณะ มีจิตสำนึกเพื่ อส่วนร่วม ตระหนักรู้และ
คำนึงถึงสังคมส่วนรวมมีควำมรับผิดชอบ ตัวเองในกำรกระทำใด ๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพื่อรักษำประโยชน์ส่วนรวม

-๓๓๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่ งเสริมและปลูกฝั งให้ เด็กและเยำวชนเป็นคนดีมีคุณ ธรรม จริยธรรม มีควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต
๓.๒ เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์ปชั่น
และกำรโกงทุกรูปแบบ
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนมีจิตสำธำรณะ และพร้อมที่จะเสียสละผลประยชน์ส่วน
ตนเพื่อรักษำประโยชน์ส่วนรวม
๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต
เชิงปริมำณ
เด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และเยำวชน ในเขตพื้นที่ตำบลเกำะหมำก จำนวน ๑๐๐ คน
เชิงคุณภำพ
เด็กและเยำวชนเกิดควำมตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นควำมสำคัญ หันมำสนใจปัญหำกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นที่ เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและกำรโกงทุกรูปแบบ
๕. พื้นที่ดำเนินกำร
๕.๑ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.เกำะหมำกและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดภัทรำรำม องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๕.๒ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดำเนินกำร
๖.๑ เสนอโครงกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
๖.๓ ดำเนินกำรตำมโครงกำร
๖.๔ สรุปผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำร
๗. ระยะเวลำดำเนินกำร
2 ปี (ปีงบประมำณ ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมำณดำเนินกำร
งบประมำณ ๕,๐๐๐ บำท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก

-๓๔๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ เด็กและเยำวชนได้รับกำรปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมซื่อสัตย์
สุจริต
๑๐.๒ เด็กและเยำวชนมีภูมิคุ้มกันทำงสังคม ไม่ยอมรรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและกำร
โกงทุกรูปแบบ
๑๐.๓ เด็กและเยำวชนมีจิตสำธำรณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษำ
ประโยชน์ ส่วนรวม

-๓๕รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๑๐
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกำศเจตจำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”
๒. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้จัดท ำยุทธศำสตร์ช ำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตมำแล้ว ๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจำกปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่กำร
เป็นประเทศที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง หน่วยงำนของรัฐ ตลอดจนประชำชน ในกำรพิทักษ์รักษำ
ผลประโยชน์ของชำติและประชำชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกี ยรติภูมิในด้ำนควำมโปร่งใสทัดเทียม
นำนำอำรยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” มีเป้ำหมำยหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกำรที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น กำรบริหำรงำนภำครัฐต้องมี
ระดับธรรมำภิบำลที่สูงขึ้น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่ำงจำกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ไม่ ใช้ ต ำแหน่ งหน้ ำที่ ในทำงทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ โดยได้ ก ำหนดยุ ท ธศำสตร์ก ำรด ำเนิ น งำนออกเป็ น ๖
ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index
: CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนของรัฐภำยใต้โครงสร้ำงกำรจัดระเบี ยบบริหำร
รำชกำรตำมหลักกำรกระจำยอำนำจกำรปกครอง ที่มุ่งเน้นกำรกระจำยอำนำจจำกส่วนกลำงลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหนึ่งในกำรส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดทำบริกำร
สำธำรณะและกิจ กรรมสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น กำรพัฒ นำองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นให้เกิดควำมยั่งยืน รัฐจะต้องให้ ควำมเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่ งกำร
ปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ ของประชำชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็น
หน่วยงำนหลักในกำรจัดทำบริกำรสำธำรณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำในระดับพื้นที่ ส่วน
กำรกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่ำที่จำเป็นตำมกรอบกฎหมำยกำหนด และต้องเป็นไป
เพื่อกำรคุ้มครองประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น

-๓๖ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่ำปัญหำกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหำ ที่
ได้สร้ำงควำมขมขื่นใจให้ แก่คนทำงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำเป็นเวลำช้ำนำน ซึ่งหำกพิจำรณำ
จ ำนวนขององค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ประกอบกั บ มีปั จจัยนำนั ป กำรที่ ค อยยั่ว ยวนใจ บั่ น ทอนควำมมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทำงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่นให้เหือดหำยไป และหำกจะว่ำกันไปแล้ว
เรื่ องในทำนองเดี ยวกัน นี้ ก็ส ำมำรถเกิดขึ้นกับคนทำงำนในหน่วยงำนรำชกำรอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่
คนทำงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมำก และมำกกว่ำคนทำงำนในหน่วยรำชกำรอื่น ๆ จึงมี
โอกำสหรือควำมเป็นไปได้สูงที่คนทำงำนในท้องถิ่น อำจต้องถูกครหำในเรื่องกำรใช้อำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ
มำกกว่ำ แม้ว่ำโอกำสหรือช่ องทำงที่คนทำงำนในท้องถิ่นจะใช้อำนำจให้ออกนอกลู่นอกทำง จะมีได้ไม่มำก
เท่ ำกับ ที่ ค นท ำงำนในหน่ ว ยงำนรำชกำรอื่ น และมูล ค่ำของควำมเสี ย หำยของรัฐ ที่ ค นท ำงำนในองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อำจเป็นแค่เศษผงธุลีของควำมเสียหำยที่เ กิดจำกกำรทุจริตของคนนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้ น จึ งมี ค วำมจ ำเป็ น ที่ ผู้ บ ริห ำรองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ต้ องแสดงเจตจำนงทำง
กำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรรำชกำรตำม
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีหรือหลักธรรมำภิบำลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน และยกระดับ
มำตรฐำนในกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยกำรจัดทำแผนป้องกันกำรทุจริตในองค์กรที่บริหำร
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๔.๑ ประกำศเจตจำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร อย่ำงน้อย ๑ ฉบับ
๔.๒ มีกำรประกำศเจตจำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรต่อสำธำรณะชน อย่ำงน้อย
๑ ครั้ง
๔.๓ แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประกำศเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๖.๒ ประชุมหน่วยงำน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๖.๓ จัดตั้งคณะทำงำนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
๖.๔ ประชุมคณะทำงำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต

-๓๗-๒๓-

๖.๕ จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
๖.๖ ประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
๖.๗ ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
๖.๘ รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
-มีประกำศเจตจำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร อย่ำงน้อย ๑ ฉบับ
- มีกำรประกำศเจตจำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรต่อสำธำรณะชน อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จำนวน ๑ ฉบับ
๑๐.๒ ผลลัพธ์
-กำรบริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมโปร่งใส สำมำรถป้องกันกำร
ทุจริตของบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
-ลดข้อร้องเรียนกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-๓๘-๒๓รายละเอียดโครงการ/กิ
จกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๑๑

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล (ถือปฏิบัติตำมระเบียบ)
๒. หลักการและเหตุผล
พนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล เป็น
บุคลำกรที่มีควำมส ำคัญ ต่อองค์กร โดยกำรขับเคลื่อนกำรพัฒ นำงำนขององค์กำรบริห ำรส่ วนตำบล ให้ มี
ศักยภำพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำนให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชำชน กำรพัฒนำงำนขององค์กรจะ
บรรลุผลได้ต้องเริ่มมำจำกบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในกำรพัฒนำงำนให้มีคุณภำพ จะต้องมี
มำตรฐำนในกำรทำงำนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมำตรกำรในกำรทำงำนที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบกำร
ทำงำนได้ ด้ำนกำรพัฒ นำระบบบริหำรให้ มีประสิทธิภ ำพ เป็ นธรรม เพื่อนำไปสู่กำรสร้ำงมำตรฐำนควำม
โปร่งใส และกำรให้บริกำรที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่ำงแท้จริงต่อไป
เพื่อให้ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
มำตรำ ๖๙/๑ ที่กำหนดให้กำรปฏิบัติงำนตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชำชน โดยวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และคำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ในกำรจั ด ท ำแผนพั ฒ นำ กำรจั ด ท ำงบประมำณ กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมิ น ผลกำร
ปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มำตรำ ๖ ที่กำหนดให้กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สุ ขของประชำชน เกิ ดผลสั มฤทธิ์ต่อ ภำรกิ จของรัฐ มี ป ระสิ ท ธิภ ำพเกิ ด ควำมคุ้ ม ค่ำในเชิ งภำรกิจของรัฐ
ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำง ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๕๘
ดังนั้ น เพื่ อเป็ น กำรส่ งเสริมกำรพั ฒ นำคุณ ภำพกำรบริห ำรงำนบุ คคลให้ มีป ระสิ ท ธิภ ำพ
เป็นไปตำมหลักคุณธรรม จริยธรรมในกำรทำงำน มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบกำรทำงำนได้ จึงได้จัดให้มี
มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อกำหนดมำตรกำรด้ำนควำมโปร่งใสในกำรบริหำรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล
๓.๒ เพื่ อให้ ก ำรปฏิ บั ติงำนบุ คลำกรมีรูป แบบ ขั้นตอนกำรปฏิ บั ติง ำนที่ ถูก ต้อง โปร่งใส
สำมำรถตรวจสอบได้
๓.๓ เพื่ อ เป็ น กำรป้ อ งกั น กำรทุ จ ริต ในกำรแสวงหำประโยชน์ จ ำกกำรปฏิ บั ติ งำนด้ ำ น
บริหำรงำนบุคคล
๓.๔ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กลไกกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรด้ ำ นบริ ห ำรงำนบุ ค คลของเทศบำลให้ มี
ประสิทธิภำพได้คนดี คนเก่งเข้ำมำทำงำน

-๓๙-๒๓-

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทำมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรบุคคล จำนวน ๑ มำตรกำร
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ กำหนดหลักเกณฑ์ กำรบริหำรงำนบุคคลในเรื่องกำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย โอนเลื่อน
ตำแหน่ ง/เงิน เดือน ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่ ว นตำบลจังหวัดพั ท ลุ ง เรื่อง หลั กเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๒ นำหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคลมำกำหนดเป็นมำตรกำรในกำรปฏิบัติงำนบุคคล
๖.๓ ประกำศเผยแพร่มำตรกำรกำรบริหำรงำนบุคคล
๖.๔ ดำเนินกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำล
๖.๕ สรุปผลกำรดำเนินกำรบริหำรงำน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
-มีมำตรกำรดำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน ๑
มำตรกำร
- เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำรงำนบุคคลสำมำรถปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนและหลักธรรมำภิบำล
๑๐.๒ ผลลัพธ์
-ลดข้อร้องเรียนในกำรดำเนินกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลไม่น้อยกว่ำ ๙๐ %
-บุ ค ลำกรขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลมี ค วำมพึ ง พอใจต่ อ ระบบและมำตรฐำนกำร
บริหำรงำนบุคคลไม่ต่ำกว่ำระดับ ๓
-กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีควำมโปร่งใส สำมำรถป้องกันกำร
ทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ได้

-๔๐-๒๓-

- จกรรม/มาตรการ
รายละเอียดโครงการ/กิ
ลาดับที่ ๑๒
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบหรือกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนกำรหนึ่ง
ของกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่งใช้หลักกำรกำรให้รำงวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนเกิดแรงกระตุ้นใน
กำรพัฒนำผลงำน ซึ่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก ได้ให้ควำมสำคัญในเรื่องกำรพิจำรณำควำม
ดี ค วำมชอบหรื อ กำรพิ จ ำรณำเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นเป็ น เรื่ อ งล ำดั บ ต้ น ๆ ของเรื่ อ งกำรบริ ห ำรงำนบุ ค คล
โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง เรื่ อ งกำรใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำในกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐
เดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มำของกิจกรรมกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน
๓. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ำรบริ ห ำรงำนบุ ค คลด้ ำนกำรเลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ นมี ค วำมโปร่งใส เป็ น ธรรมและ
สำมำรถตรวจสอบได้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๕. พื้นที่ดาเนินการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนส่วน
ต ำบล โดยแต่ งตั้ งปลั ด องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลเป็ น ประธำนกรรมกำร และหั ว หน้ ำส่ ว นรำชกำรเป็ น
กรรมกำร และพนักงำนส่วนตำบล ที่รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำร
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล โดยประกอบด้วย
ประธำนกรรมกำร หัวหน้ำส่วนเป็นกรรมกำร และพนักงำนส่วนตำบลที่รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่เป็น
เลขำนุกำร
๖.๓ ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนส่วน
ตำบล เพื่ อกลั่ น กรองกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ รำชกำรที่ ผู้ บั งคับ บั ญ ชำได้พิ จำรณำไว้โดยเจ้ำหน้ ำที่ ให้
คำปรึกษำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับมำตรฐำนและควำมเป็นธรรมของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

-๔๑-๒๓-

๖.๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนส่วน
ตำบล รวบรวมและเสนอผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้แก่คณะกรรมกำร
พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล
๖.๕ คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล พิจำรณำทบทวนผล
กำรพิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของพนั ก งำนส่ ว นตำบล เสนอมำ โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ต ำมที่ ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ เดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (งบประมำณ ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

-๔๒-๒๓รายละเอียดโครงการ/กิ
จกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๑๓

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้กำรบันทึกบัญชี กำรจัดทำทะเบียนคุมเงินรำยจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแนวทำงเดียวกันและสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึ งมีกิจ กรรมควบคุมให้ บุ คลำกรฝ่ ำยบั ญ ชี กองคลัง องค์กำรบริห ำรส่ว นตำบลเกำะหมำก จัดท ำ
ทะเบี ย นคุมเงิน รำยจ่ ำยให้ ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติ ทำให้ เกิดควำมคุ้มค่ำและมีประสิท ธิภ ำพลด
ข้อผิดพลำดในกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี และดำเนินงำนตำมขั้นตอนของ
ระเบียบประกำศ กระทรวงมหำดไทยและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตำมกฎหมำย ระเบียบ และมีควำมจำเป็นต่อกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้บุ คลำกรฝ่ำยบัญ ชี กองคลัง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมระเบียบ
ประกำศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ เพื่อลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน ที่อำจจะทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลำกรฝ่ำยบัญชี กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๕. พื้นที่ดาเนินการ
กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินการ
จั ด ท ำทะเบี ย นคุ ม เงิน รำยจ่ำยตำมงบประมำณแยกหมวดรำยจ่ ำย แยกแผนงำน แยก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณที่ตั้งไว้
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 และประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖45
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก

-๔๓-๒๓-

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ บุคลำกรฝ่ำยบัญชี กองคลัง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ประกำศ
และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง
๑๐.๒ ลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน ที่อำจจะทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร
และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
๑๐.๓ เกิดควำมคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรงบงบประมำณ

-๔๔-๒๓รายละเอียดโครงการ/กิ
จกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๑๔

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อ - จัดจ้ำง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก มีฐำนะเป็นนิติบุคคล มีอำนำจหน้ำที่ในกำร
จัดทำบริกำรสำธำรณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องกำรจัดหำรำยได้และกำรใช้จ่ำยเงินและกำรบริหำรงำนต่ำงๆ
ตำมภำรกิจและกำรจัดทำบริกำรสำธำรณะ แต่ต้องเป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่และกฎหมำยที่กำหนดไว้ ดังนั้น
กำรที่ องค์ กำรบริห ำรส่ วนตำบลเกำะหมำก จะบริห ำรงำนให้ มีป ระสิ ทธิภ ำพและเกิด ประโยชน์ สู งสุ ดแก่
ประชำชน จะต้องบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลัก
ธรรมำภิบำล
เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตรำ ๕๐ วรรคท้ำย ที่กำหนดให้
กำรปฏิบัติงำนตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน
โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และ
กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้ ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธี กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖มำตรำ ๒๓ ที่กำหนดให้กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ให้ส่วนรำชกำรดำเนินกำรโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจำรณำถึงประโยชน์และผลเสียทำง
สังคม ภำระต่อประชำชน คุณภำพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ รำคำ และประโยชน์ระยะยำวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้กำรบริหำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนในท้องถิ่น จึงมีควำมจำเป็นต้องจัดโครงกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรด้ ำนกำรจั ด ซื้อ – จั ดจ้ ำง เพื่ อ ให้ ประชำชนได้ เข้ำถึงข้อ มูล ข่ำวสำรเกี่ยวกั บ กำรจั ดซื้อ – จัด จ้ำง
ทุกโครงกำรและกิจกรรม
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำงตำมโครงกำร
และกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก .
๓.๒ เพื่อเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร สำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลั ก
ธรรมำภิบำล
๓.๓ เพื่อป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลกำรจัดซื้อ - จัดจ้ำง ตำมแผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ ที่ดำเนินกำรตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๔ ช่องทำง ได้แก่ ทำงเว็บไซต์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจำยเสียงไร้สำย

-๔๕-๒๓-

๕. พื้นที่ดาเนินการ
ภำยในตำบลตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนกำรจัดหำพัสดุเพื่อจัดทำประกำศ ดังนี้
- ประกำศกำรจัดซื้อ - จัดจ้ำง
- ประกำศกำรกำหนดรำคำกลำงในกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง
- ประกำศกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรตรวจรับงำน
- ประกำศวัน เวลำ สถำนที่ในกำรตรวจรับงำน
- ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกพร้อมวงเงินกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง
- ประกำศวัน เวลำ สถำนที่ในกำรตรวจรับงำน
๖.๒ นำส่งประกำศไปเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ตำมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ ได้แก่ ทำงเว็บไซต์
บอร์ดประชำสัมพันธ์ ระบบกระจำยเสียงไร้สำย หน่วยงำนรำชกำร เป็นต้น
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่น้อยกว่ำ ๓ ช่องทำง
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ประชำชนได้เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ ของ
โครงกำรที่จัดซื้อจัดจ้ำงทั้งหมด
- กำรจัดหำพัสดุเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สำมำรถลดปัญหำกำรร้องเรียนกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้

-๔๖-๒๓- จกรรม/มาตรการ
รายละเอียดโครงการ/กิ
ลาดั- บที่ ๑๕

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก มีหน้ำที่ในกำรจัดทำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชน
ในท้องถิ่นตำมอำนำจหน้ำที่ ทั้งที่เป็นหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยกำหนดให้เป็นหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
และในกำรปฏิ บั ติห น้ ำที่ นั้ น ต้ องเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชำชน โดยค ำนึ งถึงกำรมี ส่ ว นร่ว มของ
ประชำชนในกำรจัดทำแผนพัฒนำ กำรจัดทำงบประมำณกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ จำกภำรกิจหน้ำที่ใน
กำรจัดทำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่นทั้ง ตำบล ในพื้นที่ นั้น ในฐำนะผู้ให้บริกำรก็จะไม่ทรำบ
ว่ำภำรกิจที่ให้บริกำรไปนั้น ประชำชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนมำกน้อยเพียงใด
กำรให้บริกำรมีคุณภำพเพียงใด ตอบสนองควำมต้องกำรผู้รับบริกำรหรือไม่ กำรที่จะทรำบถึงควำมพึงพอใจ
จำกผู้รับบริกำร จึงต้องมีโครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
เพื่อให้ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
มำตรำ ๖๙/๑ ที่ ก ำหนดให้ ก ำรปฏิ บั ติ งำนตำมหน้ ำ ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี คำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
กำรตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๖ ที่กำหนดให้กำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐมีประสิทธิภำพ
และเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ ประชำชนได้รับกำรอำนวยควำมสะดวก และได้รับกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำร ที่แจ้งให้ดำเนิน กำรสำรวจควำมพึงพอใจจำกประชำชน ผู้มำขอรับบริกำรสำธำรณะ ของ
ตัวชี้วัดที่ ๑ มิติที่ ๒ มิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำง อีกทั้ง
เพื่ อเป็ น กำรสร้ ำงควำมโปร่ งใสในกำรให้ บ ริกำรสำธำรณะประโยชน์ ให้ ป ระชำชนเกิ ดควำมพึ งพอใจ จึ ง
จำเป็นต้องมีโครงกำรนี้ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะกำรให้บริกำรประชำชนให้
เกิดควำมพึงพอใจ
๓.๒ เพื่อเป็นกำรสร้ำงจิตสำนึกควำมตระหนักให้แก่บุคลำกรผู้ให้บริกำร ปฏิบัติหน้ำที่ใน
กำรให้บริกำร โดยยึดประโยชน์สุขของประชำชน
๓.๓ เพื่อเป็นกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนด้ำนบริกำรให้มีคุณภำพ และประสิทธิภำพ
๓.๔ เพื่อเป็นกำรป้องกันปัญหำร้องเรียน กำรทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงำน

-๔๗-๒๓-

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทำกำรสำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนในเขตพื้นที่ จำนวน ๑ ครั้ง ต่อปี
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติดำเนินกำรตำมโครงกำร และดำเนินกำรจัดสำรวจ
๖.๒ ดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจจำกประชำชนในเขตตำมรูปแบบที่กำหนด
๖.๓ สรุปประมวลผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจแจ้งให้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
ทรำบ
๖.๔ ปิดประกำศผลสำรวจควำมพึงพอใจให้ประชำชนทรำบ
๖.๕ นำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรทำงำนด้ำนบริกำรสำธำรณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่
ประชำชน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล จำนวน ๑ ฉบับ
๑๐.๒ ผลผลิต
-ประชำชนผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๘๐
-กำรให้บริกำรสำธำรณะมีควำมโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน

-๔๘-๒๓รายละเอียดโครงการ/กิ
จกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๑๖

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๒. หลักการและเหตุผล
พระรำชกฤษฎี กำว่ำด้วยหลั กกำรบริห ำรจัดกำรบ้ ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๕๒
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีดี โดยอย่ำงน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรอำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชน ตลอดจนจัดให้มีกำรรับฟังและสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำร เพื่อปรับปรุงกำร
บริหำรงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนมำกที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่ำนมำได้มีกำรประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องทุก
ปีนั้น
เพื่อให้กำรประเมินบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุข
ต่อประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจขององค์กรมีประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ สำมำรถลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง หรืออย่ำงน้อยมีผลกำรประเมินไม่ต่ำ
กว่ำปีที่ผ่ำนมำ จึงได้จัดทำโครงกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนหรือลดขั้นตอนกำรทำงำนหรือกำรบริกำร
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนโดยยึดกรอบแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยเป็นสำคัญ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนกำรบริกำรประชำชน
๓.๒ เพื่ออำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
๓.๓ เพื่อรับฟังและสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำร
๓.๔ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรประชำชน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๔.๑ เพื่อลดขั้นตอนในกำรทำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำกให้สั้นลง
๔.๒ ประชำชนในพื้นที่
๔.๓ ประชำชนนอกพื้นที่ และประชำชนทั่วไป
๔.๔ พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๔.๕ ผู้บังคับบัญชำมอบอำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่งกำร อนุญำต กำรอนุมัติ และ
กำรปฏิบัติรำชกำรใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชำซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรเรื่องนั้นโดยตรง
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก

-๔๙๖. วิธีดาเนินการ

-๒๓-

๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
๖.๒ ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อสำรวจงำนบริกำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำรที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและพิจำรณำงำนในภำรกิจว่ำเรื่องใดที่
ผู้ บั งคับ บั ญ ชำสำมำรถมอบอำนำจกำรตั ดสิ นใจเกี่ยวกั บกำรสั่ ง กำรอนุ ญ ำต กำรอนุมั ติ หรือกำรปฏิ บั ติ
รำชกำรใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
๖.๓ ประกำศลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร และประกำศกระบวนงำนบริกำร
ประชำชนที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก มอบอำนำจให้รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เกำะหมำก หรือปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำกให้ ประชำชนทรำบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำภูมิ
แสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรให้ประชำชนทรำบ
๖.๔ มี ร ะบบกำรรั บ ฟั งข้ อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ มี ก ำรสอบถำมจำกภำคประชำชน และน ำผล
ดังกล่ำวมำปรับปรุงกำรปฏิบัติรำชกำร
๖.๕ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ควำมคิดเห็นและอุปสรรคต่ำงๆ ให้นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเกำะหมำกและผู้บริหำรทรำบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนรำชกำรในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชำชนได้รับควำมสะดวก รวดเร็วในกำรติดต่อขอรับบริกำร และมีควำมพึงพอใจ
ในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่
๑๐.๒ กำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรมี ค วำมคล่ อ งตั ว และบุ ค ลำกรมี ค วำมกระตื อ รื อ ร้ น ในกำร
ปฏิบัติงำน
๑๐.๓ กำรปฏิบัติรำชกำรมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยปฏิรูประบบรำชกำร
๑๐.๔ ทำให้ภำพลักษณ์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก เปลี่ยนไปในทิศทำงที่ดีขึ้น
และทำให้ประชำชนมีควำมศรัทธำต่อคณะผู้บริหำรมำกยิ่งขึ้น

-๕๐-๒๓- จกรรม/มาตรการ
รายละเอียดโครงการ/กิ
ลาดั- บที่ ๑๗

๑. ชื่อโครงการ : มอบอำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒
๒. หลักการและเหตุผล
ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติกำหนดอำนำจหน้ำที่ของนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล ในฐำนะเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไว้หลำยประกำร ทั้งกำรอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร รื้อถอนอำคำร
ต่อเติมดัดแปลงอำคำร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้ำที่ และเสรีภำพของประชำชน กำรที่จะใช้
อำนำจอยู่กับนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ก็อำจเป็นผลให้กำรบริกำรประชำชนเกิดควำมล่ำช้ำ และอำจ
เป็นช่องว่ำงที่ทำให้เกิดกำรทุจริตขึ้นมำได้ ดังนั้น จึงได้กำหนดมำตรฐำนกำรมอบอำนำจ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้กำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นไปอย่ำงรอบคอบ
๓.๒ เพื่อป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้ำหน้ำที่
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
คำสั่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล มอบอำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติ
ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้กับรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินการ
เสนอค ำสั่ งองค์ก ำรบริห ำรส่ ว นตำบล อำนำจเจ้ำพนัก งำนท้องถิ่น ให้ รองนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล เป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลในกำรใช้อำนำจเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก

-๕๑-๒๓-

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีกำรออกคำสั่งมอบอำนำจนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ในฐำนะเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒

-๕๒-๒๓-

รายละเอียดโครงการ/กิ
จกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๑๘
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมกำรมอบประกำศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น
๒. หลักการและเหตุผล
เนื่องจำกในวันที่ ๘ มีนำคมของทุกปี จะมีกำรจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกำสวันสตรี
สำกลและระลึกถึงควำมเป็นมำแห่งกำรต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งควำมเสมอภำค ยุติธรรม สันติภำพ และกำรพัฒนำ
และจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในวันมหำมงคล ๑๒ สิงหำคม
ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษำของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสำหะ
ตรำกตรำบำเพ็ญพระรำชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีโอกำส และได้พระรำชทำนให้วันที่ ๑ เดือนสิงหำคม
เป็น วันสตรีไทย ของทุกปี เพื่อให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกำสแสดงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำประเทศ
ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สถำบันสังคม และให้สำมำรถเทียบเท่ำสตรีสำกลของหลำยประเทศที่
เจริญแล้ว
เพื่อให้ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
มำตรำ ๖๗ (๖) ที่กำหนดให้มีหน้ำที่ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็ก สตรี เยำวชน ผู้สูงอำยุ และคนพิกำร ประกอบกับ
มีแนวทำงในกำรปฏิ บั ติงำนให้ ส อดคล้ องกับส ำนั กงำนคณะกรรมกำรป้ องกั นและปรำบปรำมกำรทุ จริต
แห่ งชำติกำรบริห ำรรำชกำรเพื่อป้ องกัน กำรทุจริต ในกำรเชิดชูเกียรติแก่ห น่วยงำน/บุคคลในกำรดำเนิน
กิจกำรกำรประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยกำรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ ที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น
ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมกำรมอบรำงวัลสตรีดีเด่น โดยกำรมอบเกียรติบัตรสตรี
ดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.. เป็นผู้มีควำมขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มำนะอดทน มีควำมประพฤติดีเป็นสมำชิกที่
ดีของสังคม
๒. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชำติอย่ำงเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่ำงแก่
คนทั่วไป
๓. เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ ในด้ำนกำรศึกษำ พัฒนำสังคม เศรษฐกิจ
กำรสำธำรณสุข สังคมสงเครำะห์ ฯลฯ ด้วยควำมเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่ำง
แก่คนทั่วไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติส ตรีที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณ ธรรม จริยธรรม ให้อยู่ใน
สังคมได้อย่ำงภำคภูมิใจ
๓.๒ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญ
และกำลังใจในกำรบำเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป

-๕๓๔. เป้าหมาย

-๒๓-

มอบประกำศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับกำรคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จำนวน ๑๑ คน

๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทำประกำศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะ
ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจำปี เพื่อประกำศให้ประชำชนทรำบ
๖.๒ แจ้งประกำศหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกให้สมำชิกชมรมสตรี ให้ทรำบทั่วกัน เพื่อให้แต่
ละหมู่บ้ำนดำเนินกำรคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกในชั้นต้นมำยัง องค์กำร
บริหำรส่วนตำบล เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองได้พิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง
๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองเพื่อทำหน้ำที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อจำกแต่ละหมู่บ้ำน
๖.๔ คณะกรรมกำรฯ เสนอรำยชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองด้ำนคุณสมบัติ โดยเสนอ
รำยชื่อให้ผู้บริหำรทรำบและเห็นชอบ
๖.๕ ดำเนินกำรจัดพิธีกำรมอบประกำศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตำมระเบียบฯ ในวันสตรี
สำกล จำนวน ๑ ครั้ง/ปี โดยเชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเป็นประธำนในพิธี
๗.. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
๑๐.๑ ผลผลิต
สตรีดีเด่นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- สตรีดีเด่นผู้ได้รับกำรเชิดชูเกียรติมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี
- มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรำกฏต่อสังคมสืบไป

-๕๔-๒๓-

รายละเอียดโครงการ/กิ
จกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๑๙
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ
๒. หลักการและเหตุผล
ในปั จ จุ บั น สั งคมไทยให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรมี ส่ ว นร่ ว มของประชำชนและกำรบริ ก ำร
สำธำรณะแบบมีส่วนร่วมตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย นอกจำกนี้ยังเป็นกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยำวชนและองค์กรที่ให้ กำรสนับสนุนกำรดำเนินกิจกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชำติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีควำม
มุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนำในกำรส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทำงศิลปวัฒนธรรมของชำติสืบไป
กองกำรศึกษำ จั ดทำกิจ กรรมเชิดชูเกีย รติประชำชนผู้ มีจิตสำธำรณะ เพื่อนำผู้ ที่ได้รับกำรคัดเลือกระดับ
หมู่บ้ำนเข้ำรับใบประกำศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสำนประเพณี วันสงกรำนต์ และวันผู้สูงอำยุในทุก
ปีงบประมำณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้ประชำชนมีควำมมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่ำงต่อบุคคล
อื่นในชุมชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อยกย่องบุ คคล เด็กและเยำวชน ที่ให้กำรสนับสนุนกำรดำเนินกำรกิจกรรมด้ำน
ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชำติอย่ำงต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้
๓.๒ เพื่ อ ประชำสั ม พั น ธ์แ ละเผยแพร่ผ ลงำนของผู้ ที่ ได้ รับ รำงวัล ให้ เป็ น ตั ว อย่ ำงที่ ดี แ ก่
สำธำรณชนต่อไป
๓.๓ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ บุคคล เด็กและเยำวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมกำร
ดำเนินงำนด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่ำงต่อเนื่องและกว้ำงขวำงยิ่งขึ้น
๔. เป้าหมาย
เด็ก เยำวชน และประชำชนในพื้นที่ตำบลเกำะหมำก
๕. สถานที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประชำสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ
๖.๒ ประสำนกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และสมำชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเชิด
ชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ
๖.๓ จัดทำเอกสำรผู้ทำคุณประโยชน์ด้ำนต่ำงๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชำ ดังนี้
-ด้ำนช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชำชน)
-ด้ำนถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นดีเด่น กำรจักสำน (ประชำชน)
-ด้ำนถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้ำน (ประชำชน)

-๕๕-๒๓-

- องถิ่นดีเด่น กำรสอนกลองยำว (ประชำชน)
-ด้ำนถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้
-ด้ำนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกำรแสดงกลองยำว (ประชมชน)
๖.๔ ดำเนินกำรจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ
๖.๕ สรุ ป ผลกำรจั ด ท ำกิ จ กรรมเชิ ด ชู เกี ย รติ ป ระชำชนผู้ มี จิ ต สำธำรณะเพื่ อ เสนอ
ผู้บังคับบัญชำ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ทำคุณประโยชน์ได้รับกำรเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่ำงกับ
ประชำชน

-๕๖-๒๓-

รายละเอียดโครงการ/กิ
จกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๒๐
๑. ชื่อโครงการ : มำตรกำร “จัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร”
๒. หลักการและเหตุผล
จำกกำรประเมิ น คุณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครัฐ ได้
กำหนดดัชนีในกำรประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมำภิบำล จรรยำบรรณสำกล และวัฒนธรรมของประเทศไทย
เป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของกำรทุจริตที่เกิดขึ้นภำยในหน่วยงำนของภำครัฐ สำเหตุส่วนมำกเกิดจำกกำร
ดำเนินงำนของระดับบุคคล หรือเกิดจำกปัจจัยทำงวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจำกลักษณะงำนและกำรรับ
สิ่งของต่ำงๆ ที่ เอื้อให้ เกิดกำรทุ จริ ต ดังนั้น วิธีกำรบริห ำรจัดกำรภำยในองค์กรที่นำไปสู่ กำรปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรม ค่ำนิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลำยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ภำยใน
องค์กร โดยกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบและกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตภำยใน
องค์กร ของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยำกต่อกำรดำเนินงำนก็ตำม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงำน
ต้องสร้ำงให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน ตลอดจน
เป็นกำรสร้ำงแนวร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดควำมตระหนักถึง
ภัยจำกกำรทุจริตและปฏิเสธกำรทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้ น องค์กำรบริห ำรส่ วนตำบลเกำะหมำก จึงได้จัดทำมำตรกำร “จัดทำข้อตกลงกำร
ปฏิบัติรำชกำร” ที่กำหนดดัชนีในกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ตำมแนวทำงกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นกำรพัฒนำวิธีกำรดำเนินงำนภำยในองค์กรที่จะนำไปสู่กำรยกระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนให้สูงขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้บุคลำกรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตำมแนวทำงกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
๓.๒ เพื่อให้ทุกส่วนรำชกำร (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่มีควำมโปร่งใส มีคุณธรรม
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลำกรในองค์กรปฏิบัติตำมเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก

-๕๗-๒๓-

๖. วิธีดาเนินการ

-

๖.๑ จั ด ท ำข้อ ตกลงในกำรปฏิ บั ติรำชกำรของทุ กส่ ว นรำชกำรระหว่ ำงส่ ว นรำชกำรกั บ
ผู้บริหำรท้องถิ่นที่มีดัชนีในกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ตำมแนวทำงกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
๖.๒ รวบรวมรำยงำนข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรเสนอผู้บริหำรทรำบ
๖.๓ ประชำสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนรำชกำรถือปฏิบัติ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีกำรจัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร

-๕๘-๒๓-

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๒๑
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่เพื่อกำร
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๒. หลักการและเหตุผล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำกให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินกำรตำม
อ ำนำจหน้ ำที่ เพื่ อ กำรตรวจสอบ ควบคุ ม ดู แ ล กำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร เนื่ อ งจำกเห็ น ควำมส ำคั ญ ของกำร
ตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนที่ผิดพลำดและ
ลดควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจำกจะให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภำยนอก (ป.ป.ช., สตง.,
จังหวัด, อำเภอ) แล้ว ยังให้ควำมสำคัญกับกำรตรวจสอบภำยในด้วย โดยให้มีเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในทำ
หน้ำที่ตรวจสอบภำยในโดยอิสระ/มีแผนกำรตรวจสอบภำยใน และรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในทุกส่วน
รำชกำร
กำรให้ควำมร่วมมือกับสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ในกำรตรวจสอบบัญชีและงบกำรเงิน
ประจำปี ได้มอบหมำยให้หน่วยงำนผู้เบิก/หัวหน้ำหน่วยคลัง มีหน้ำที่ให้คำชี้แจงและอำนวยควำมสะดวกแก่
เจ้ ำหน้ ำที่ ของส ำนั ก งำนกำรตรวจเงิน แผ่ น ดิ น กรณี ได้รับ ข้ อทั ก ท้ ว งให้ หั ว หน้ ำหน่ ว ยงำนผู้ เบิ ก /หั ว หน้ ำ
หน่วยงำนคลังปฏิบัติตำมข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่ำงช้ำไม่เกิน ๔๕ วัน นับจำกวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่
ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ำยังไม่มีเหตุผลที่จะล้ำงข้อทักท้วง ก็จะดำเนินกำรชี้แจง
เหตุผลและรำยงำนให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้เสร็จสิ้นภำยใน ๔๕ วัน นับจำกวันที่ได้รับทรำบผลกำรวินิจฉัย
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
ในกรณีที่มีกำรตรวจสอบกำรทุจริต มีกำรมอบหมำยให้งำนสอบสวนและดำเนินกำรทำง
วินัย ฝ่ำยนิติกำรและดำเนินกำรทำงวินัย กองวิชำกำรและแผนงำน มีหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ
กฎหมำยโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรที่ปฏิบัติรำชกำรตำม
อำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ
นอกจำกนี้ ยั ง ให้ ค วำมร่ ว มมื อ กั บ ส ำนั ก งำน ป.ป.ช./สำนั ก งำน ป.ป.ช. จั ง หวั ด ที่ ไ ด้
ดำเนิ น กำรตำมอำนำจหน้ ำที่เพื่ อกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบั ติรำชกำรของ อบต. เพื่อควำม
โปร่งใส และป้องกันกำรทุจริต และผลกำรบริหำรงำนที่ผ่ำนมำในรอบ ๑๐ ปี ไม่พบกำรทุจริตแต่อย่ำงใด
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เป็นมำตรกำรจัดกำร กรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต
๓.๒ เพือ่ ควำมโปร่งใส และป้องกันกำรทุจริต ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสำนัก/กอง/ฝ่ำย จัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรต่อผู้บริหำร

-๕๙-๒๓-

๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินการ
-ทุกสำนัก/กอง/ฝ่ำย/งำน ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินกำรตำมอำนำจ
หน้ำที่เพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติรำชกำร
-ปฏิบัติตำมข้อทักท้วงฯ ตำมระเบียบ ฯ ภำยในกำหนด
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง/ฝ่ำย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก มีมำตรกำรจัดกำร กรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต
๑๐.๒ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก มีควำมโปร่งใส และป้องกันกำรทุจริต ตำม
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี

-๖๐-๒๓-

รายละเอียดโครงการ/กิ
จกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๒๒
๑. ชื่อโครงการ : มำตรกำร “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์กำรบริห ำรส่วนตำบลเกำะหมำก มีนโยบำยใช้หลักธรรมำภิบำลส่งเสริมให้ ภำค
ประชำชนเข้ำมำมี ส่ ว นร่ว มโดยเปิ ดโอกำสให้ ประชำชนสำมำรถเสนอเรื่อ งร้องเรียน แจ้งเบำะแส เสนอ
ข้อคิดเห็น ซึ่งสำมำรถยื่นคำร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทำงโทรศัพท์ หรือแจ้ง
เบำะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำมำรถแก้ไข
ควำมเดือดร้อนของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงำนรับผิดชอบกำรรับเรื่องร้องเรียน
ประจำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินกำรเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลขึ้น เพื่อดำเนินกำรมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ เจ้ำหน้ำที่
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทำงเดียวกัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบดำเนินกำรรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ
๓.๒ เพื่อจัดให้มีมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต
เป็นไปตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีกำรมอบหมำยแต่งตัง้ เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
๖.๒ จัดทำคูม่ ือดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน
๖.๓ จัดประชุมให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้ เป็นมำตรฐำนในกำร
ปฏิบั ติงำนและดำเนิ นกำรแก้ไขปั ญหำเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจำกช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ ให้ เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
๖.๔ เผยแพร่กระบวนกำรและขั้นตอนในกำรดำเนิ นงำนเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียนของ ให้
ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญำ ประชำชนทั่วไป หน่วยงำนภำยนอกตลอดจนบุคลำกรภำยในหน่วยงำน
สำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรและขั้นตอนดังกล่ำวได้ตรงกับควำมต้องกำร

-๖๑-๒๓-

๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ตำม
คู่มือดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน โดยปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินกำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตำมคู่มือดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน โดยปฏิบัติตำมขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง

-๖๒-๒๓-

รายละเอียดโครงการ/กิ
จกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๒๓
๑. ชื่อโครงการ : มำตรกำร “ดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภำยนอกหรือประชำชนกล่ำวหำ
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ทุจริตและปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ”
๒. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจำกคำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มำตรกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ กำหนดมำตรกำร
หรือแนวทำงป้ องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ โดย
มุ่งเน้นกำรสร้ำง ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ
เฝ้ำระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบำยของพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบำยของรัฐบำลต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๗
ก็ได้ กำหนดให้ มี กำรบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมำภิ บ ำลและกำรป้ องกัน ปรำบปรำมกำรทุ จ ริตและ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ เป็นนโยบำยสำคัญของรัฐบำล เพื่อให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำลและคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติ ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ในกำรนี้ อ งค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล จึ ง ได้ จั ด ท ำมำตรกำรกำรด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ เรื่อ งร้อ งเรีย น กรณี มี
บุคคลภำยนอกหรือประชำชนกล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจ
หน้ ำที่โดยมิช อบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ ประชำชนหรือผู้มีส่ วนได้เสียได้ทรำบช่องทำงกำรร้องเรียนแนวทำงกำร
พิจ ำรณำรับ เรื่ องร้ องเรี ยน และกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องกำรทุจริตหรือประพฤติมิช อบของ
ข้ำรำชกำร และเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนในกำรช่วยสอดส่องและเฝ้ำระวังมิให้เจ้ำหน้ำที่กระทำ
กำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออำนำจที่ตนมีได้อีกทำงหนึ่งด้วย
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อสร้ำงจิ ตส ำนึ ก ให้ แก่พ นั กงำนส่ วนตำบล ยึดมั่ นในคุณ ธรรมจริยธรรมที่ ดีและ
ตระหนักถึงควำมสำคัญของภัยของกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓.๒ เพื่อให้กำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่ำง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
๔. เป้าหมาย
“เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ” หมำยถึ ง พนั ก งำนส่ ว นต ำบล พนั ก งำนจ้ ำงตำมภำรกิ จ และลู ก จ้ ำงของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก

-๖๓๖. วิธีดาเนินการ

-๒๓-

๖.๑ ดำเนินกำรกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนว่ำมีมูลและ
เข้ำองค์ประกอบควำมผิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้ำหน้ำที่ทุจริตและปฏิบัติรำชกำรตำม
อำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ
๖.๓ กำหนดช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งเบำะแสข้อมูลเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนำช่องทำงกำรร้องเรียนให้ง่ำย สะดวกและวิธีกำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้ำง
ควำมมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในกำรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงำน
๖.๔ แจ้ งผลกำรพิ จ ำรณำให้ ผู้ ร้อ งเรีย นทรำบผลและควำมคื บ หน้ ำของกำรด ำเนิ น กำร
ภำยใน ๕ วัน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้ำหน้ำที่ที่มีกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์
ภำคประชำชนมีบทบำทในกำรเฝ้ำระวัง และติดตำม ตรวจสอบกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่

-๖๔-๒๓-

รายละเอียดโครงการ/กิ
จกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๒๔
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ควำมรู้ตำม พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐”
๒. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมำภิบำลที่หน่วยงำนภำครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้
เกิดกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภำพและประสิทธิภำพ ซึ่งรวมไปถึงควำมโปร่งใสกำร
ทำงำนที่จำเป็นต้องมีในทุกหน่วยงำน โดยเฉพำะหน่วยงำนภำครัฐ โดยหนึ่งในแนวทำงที่จะช่วยให้เกิดควำม
โปร่งใสในกำรทำงำนคือกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ตำมที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐
มำตรำ ๕๘ บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิกำรรับรู้หรือรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรว่ำ “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ
ทรำบข้อมูล หรื อข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองของหน่ว ยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น” และตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ระบุหลักกำรและ
เหตุผลของพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรว่ำในระบอบประชำธิปไตย กำรให้ประชำชนมีโอกำส
กว้ำงขวำงในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชำชนจะ
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและใช้สิทธิทำงกำรเมืองได้โดยถูกต้องมำกยิ่งขึ้น
กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก ให้ประชำชนรับรู้อย่ำง
ถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว จำกกำรท ำงำนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ จึ งเป็ น สิ่ งที่ จ ำเป็ น อย่ ำงยิ่ งซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ แผนกำร
ดำเนินงำนขององค์กำรบริกำรส่วนตำบล
ดังนั้น เพื่อเสริมสร้ำงให้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีควำมโปร่งใสในกำรทำงำนมำกยิ่งขึ้น
จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม นำควำมโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลำกรและตัวแทนชุมชน
ได้รับรู้สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส และ
เมื่อ เกิด ควำมเข้ำใจแล้ ว จะสำมำรถขยำยผลบอกต่อ ไปยังผู้ ใกล้ ชิ ด สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ระหว่ำง
เทศบำลกับภำคประชำชนให้มีควำมเข้มแข็งยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรมีคุณธรรม จริยธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรทำงำนและมีควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้เข้ำร่วมอบรม จำนวน ๓๐ คน
(ตัวแทนสำนัก/กอง จำนวน ๑๐ คน, ตัวแทนชุมชน จำนวน ๓๐ คน)
ผลกำรเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ ๘๐
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐

-๖๕-๒๓-

๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ ๑ สำรวจควำมต้องกำรอบรม
ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ ๓ ดำเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลควำมรู้
ขั้นตอนที่ ๕ ติดตำมและประเมินผล
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (งบประมำณ ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
๒๐,๐๐๐ บำท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม
ร้อยละของผลกำรเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

-๖๖-๒๓-

- จกรรม/มาตรการ
รายละเอียดโครงการ/กิ
ลาดับที่ ๒๕
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
๒. หลักการและเหตุผล
กำรบริหำรงำนรำชกำรในปัจจุบัน ภำคประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมและมีบทบำทอย่ำง
มำกในกำรบริหำรงำนของรำชกำรส่วนท้องถิ่นในด้ำนต่ำงๆ กำรบริหำรงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่นต้องสำมำรถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีควำมโปร่งใส ต้องให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูล ข่ำวสำร ในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ
เพื่อเป็น กำรป้ องกันมิให้ เกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ภ ำครัฐและภำค
ประชำชน
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในกำรปฏิบัติงำนให้ ประชำชนได้ รับรู้ เพื่อประชำสัมพันธ์กำร
ปฏิบัติงำนของภำครัฐเพื่อส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบในภำครัฐเสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยในกำรติดตำมและตรวจสอบกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภำครัฐให้มีควำมเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในกำรป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดกำรทุจริต
หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบในภำครัฐ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชำชนภำยในเขตตำบลเกำะหมำก
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับงบประมำณ รำยกำรบัญชีรับจ่ำยเงินประจำปี และกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง จัดหำพัสดุต่ำงๆ รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรชำระภำษีท้องถิ่น และกำรรับเรื่องร้องเรียน
ทำงด้ำนกำรเงินกำรคลัง ผ่ำนทำงเว็บไซต์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก และปิดประกำศข้อมูล
ดังกล่ำวที่บอร์ดประชำสัมพันธ์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก

-๖๗-๒๓-

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชำชนได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่สำคัญของทำงรำชกำร ประชำชนมีโอกำสได้ตรวจสอบกำร
บริห ำรงำนขององค์กำรบริห ำรส่ วนตำบล ทำให้ ลดกำรทุจริตและประพฤติมิช อบ มีควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำน

-๖๘รายละเอียดโครงการ/กิ-๒๓จกรรม/มาตรการ
ลาดับที- ่ ๒๖
๑. ชื่อโครงการ : มำตรกำร “จัดให้มีช่องทำงที่ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้ว ยพระรำชบั ญ ญั ติข้ อมู ล ข่ ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๗ และมำตรำ ๙
กำหนดให้หน่วยงำนของรัฐจะต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงำน เช่น โครงสร้ำงและกำร
จัดองค์กร อำนำจหน้ำที่ แผนงำน โครงกำรและอื่นๆ
ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนตำบล จึงได้ตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรเผยแพร่ข้อมูล
ที่ส ำคัญ ๆ ของหน่ วยงำนผ่ำนทำงช่องทำงที่ห ลำกหลำย เพื่อให้ กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรครอบคลุ มทุก
กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ หน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ทำกำรของหน่วยงำน เว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสังคม
(Social Media) หมำยเลขโทรศั พ ท์ เฉพำะ กำรเผยแพร่ข้ อ มู ล ทำงสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ต่ ำงๆ โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่และเข้ำถึง
ข้อมูลตำมภำรกิจหลักขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ได้ง่ำยและสะดวกมำกขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้มีช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนที่หลำกหลำย
๓.๒ เพื่อให้ประชำชนหรือผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวกมำกยิ่งขึ้น
๓.๓ เพื่อให้มีช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนที่เข้ำถึงประชำชนได้ง่ำย
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓ ช่องทำง
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ได้แก่
- บอร์ดหน้ำสำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
- บอร์ดประชำสัมพันธ์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก ร้ำนค้ำชุมชนตำมชุมชน/
หมู่บ้ำน
- ประกำศเสียงตำมสำย/วิทยุชุมชน/หอกระจำยข่ำว/รถกระจำยเสียง/หน่วยประชำสัมพันธ์
เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรประจำและให้
ประชำชนสืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสำรเผยแพร่รำยงำนประจำปี

-๖๙-๒๓- ประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรดำเนินงำนขององค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่ำนสื่อมวลชน/กำร
จัดแถลงข่ำว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกำศผ่ำนเว็บไซต์ /เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเกำะหมำก

๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (งบประมำณ ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน

-๗๐-๒๓-

- จกรรม/มาตรการ
รายละเอียดโครงการ/กิ
ลาดับที่ ๒๗
๑. ชื่อโครงการ : โครงกำรสื่อประชำสัมพันธ์
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ในภำวะสังคมปัจจุบัน ควำมเจริญก้ำวหน้ำด้ำนวิชำกำร และเทคโนโลยีต่ำงๆ ก้ำวหน้ำไป
มำกเครื่องมือสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภำพสูง กำรนำเอำเทคโนโลยีต่ำงๆ เข้ำมำ
ใช้ในกำรดำเนินงำนผ่ำนสื่อกำรประชำสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพำะกำรสรุป
เพื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจได้ง่ำยในช่วงระยะเวลำสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลำอันจำกัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐำน
สร้ำงควำมน่ ำเชื่อถือ และน่ ำสนใจให้ กับ กิจกรรม/โครงกำรขององค์กำรบริห ำรส่วนตำบลเกำะหมำก ให้
สำมำรถมองเห็นภำพหรือเห็นควำมเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับประชำชนต้องกำรให้ประชำชนเข้ำถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลเกำะหมำก จึงจำเป็นต้องพิจำรณำในกำรเลือกสื่อให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์นั้นๆ กำรใช้สื่อเทคนิค
และวิธีกำรเป็นอย่ำงไรบ้ำง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่ำงกันเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชำชนยอมรับและให้ควำม
ร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อกำรพัฒนำตำมภำรกิจ บทบำท หน้ำที่ อย่ำงโปร่งใสและยุติธรรม
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ประชำสั ม พั น ธ์ ก ำรด ำเนิ น งำนขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลเกำะหมำก ให้
ประชำชนได้รับทรำบโดยผ่ำนทำงสื่อประเภทต่ำงๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, สื่อ Social network ผ่ำน
ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
๒. เพื่อสร้ำงจิตสำนึกให้เกิดกำรเรียนรู้ รับรู้และเข้ำใจในภำรกิจกำรปฏิบัติงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเกำะหมำกอย่ำงถูกต้องและโปร่งใส
๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภำรกิจ
๔. เพื่อให้เกิดควำมหวงแหนและภำคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
๕. เพื่อนำเสนอผลงำน/โครงกำรโดดเด่น ให้เป็นที่ทรำบกันอย่ำงแพร่หลำย
๖. เพื่อควำมสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมควำมสำมัคคีระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
สื่อมวลชนและประชำชน
๔. เป้าหมาย
เพื่อผลิตสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่ภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก ให้แก่
ประชำชนโดยทั่วไปอย่ำงกว้ำงขวำง
๔.๑ จัดทำวำรสำรรำยงำนประจำปี เพื่อรวบรวมภำรกิจ กำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเกำะหมำก
๔.๒ จัดทำวำรสำรแถลงผลงำนคณะผู้บริหำร
๔.๓ จัดทำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ และคู่มือกำรให้บริกำรประชำชน

-๗๑เกำะหมำก

-๒๓๔.๔ จัดทำ Presentation นำเสนอผลงำนกิ
จกรรม/โครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
-

๔.๕ จัดทำภำพเคลื่อนไหว/ภำพยนตร์
๔.๖ จัดทำคู่มือสำหรับประชำชน
๔.๗ จัดทำของที่ระลึก
๔.๘ รถโฆษณำเคลื่อนที่
๔.๙ ป้ำยประชำสัมพันธ์
๔.๑๐ เสียงตำมสำย
๔.๑๑ อื่นๆ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่เขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ เสนออนุมัติโครงกำร
๖.๒ ดำเนินกำรประชุม
๖.๓ มอบหมำยงำน/จัดทำกำรร่วมนำเสนอร่ำงรูปแบบ
๖.๔ ผลิตสื่อประเภทต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมตำมภำรกิจของ อบต.
๖.๕ ติดตำมและประเมินผลโครงกำร
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (งบประมำณปี ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
๑๐๐,๐๐๐ บำท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
-ใช้แบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ เป็นตัวชี้วัด
-ประชำชนได้รับ ทรำบเข้ำใจถึงบทบำท ภำรกิจและมีควำมพึงพอใจในสื่อเอกสำรในกำร
ประชำสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐

-๗๒-๒๓-

- จกรรม/มาตรการ
รายละเอียดโครงการ/กิ
ลาดับที่ ๒๘
๑. ชื่อโครงการ : โครงกำรจัดประชำคมแผนพัฒนำท้องถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตำมที่กระทรวงมหำดไทย โดยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น มีนโยบำยในกำรบูรณำกำร
กระบวนกำรท ำงำนร่ว มกัน ของทุกภำคส่ ว นที่ เกี่ยวข้องในกำรส่ งเสริม สนับ สนุน ให้ ทุกหมู่บ้ ำน/ชุม ชน มี
กระบวนกำรจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนำคุณภำพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงำน
ภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำแผนชุมชนสู่กำรปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในกำรส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและท้องถิ่นของประชำชน ได้ดำเนินกำรจัดโครงกำรประชุมประชำคม ประจำปี เพื่อ
นำ มำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รวมถึงกำร
นำเข้ำบรรจุไว้ในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ในปีถัดไป จึงได้จัดให้มีโครงกำร
ประชุมประชำคม ประจำปี ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนที่เป็นมำตรฐำนสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรจัดทำแผน
ชุมชนและวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น
๓.๒ เพื่อระดมควำมคิดเห็นและกำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำของผู้นำชุมชน
๓.๓ เพื่อให้ได้แผนงำนโครงกำรของชุมชน นำมำบรรจุไว้ในแผนพัฒ นำสี่ปีขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๓.๔ เพื่อรับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน
๓.๕ เพื่อฝึกให้ประชำชนได้ร่วมกระบวนกำร ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหำ และส่งเสริม
ระบอบประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
๓.๖ เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกำรปฏิบัติรำชกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชำคม จำนวน ๑๑ หมู่บ้ำน ในเขต
ตำบล สำหรับให้ประชำชนได้แสดงควำมคิดเห็นให้ได้มำซึ่งแผนงำน เพื่อนำมำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำสี่ปี
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ศำลำประจำหมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงกำร
๖.๒ ประสำนชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน

-๗๓-๒๓- ่เกี่ยวข้อง
๖.๓ ประสำนวิทยำกร และหน่วยงำนที
๖.๔ จัดประชุมชี้แจงทำควำมเข้ำ-ใจ
๖.๕ ดำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน, ตรวจสอบข้อมูล, ทำกำรบันทึกและประมวลผลข้อมูล
๖.๖ จัดประชุมผู้นำชุมชนและเวทีประชำคมตำมที่กำหนด
๖.๗ จัดประชุมเพื่อพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำชุมชน
๖.๘ ประเมินผล และรำยงำนผลให้ผู้บริหำรทรำบ

๗. ระยะเวลาดาเนินการ
จั ด เวที ป ระชุ ม ประชำคมชุ ม ชน และจั ด ให้ มี กำรพิ จ ำรณำร่ำงแผนชุ ม ชน จำนวน ๑๑
หมู่บ้ำน ระหว่ำงเดือนมีนำคม – เมษำยน ทุกปี
๘. งบประมาณดาเนินการ
๑๐,๐๐๐ บำท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีข้อมูลพื้นฐำนชุมชนที่ได้มำตรฐำนสำหรับใช้ในกำรวำงแผนพัฒ นำชุมชนและพัฒ นำ
ท้องถิ่น
๒. ได้รับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในแต่ละชุมชน
๓. ได้แผนงำนโครงกำรของชุมชน เพื่อนำมำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำสี่ปี
๔. ประชำชนได้แสดงควำมคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหำของชุมชน
๕. ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจตำมระบอบประชำธิปไตย
๖. ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-๗๔-๒๓-

- จกรรม/มาตรการ
รายละเอียดโครงการ/กิ
ลาดับที่ ๒๙
๑. ชื่อโครงการ : โครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเคลื่อนที่
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำกเป็นหน่วยงำนภำครัฐที่เน้นกำรให้บริกำรประชำชน
และมีเป้ำหมำยให้มีกำรบริกำรประชำชนในด้ำนต่ำงๆ ที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ด้วยควำมรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ
และเกิดประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำรโดยตรง โดยถือว่ำประชำชนเป็นศูนย์กลำงที่จะได้รับกำรบริกำร
อย่ำงสะดวกรวดเร็วและลดภำระของประชำชนเป็นสำคัญ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนด้ ำนบริก ำรประชำชนเป็ น ไปอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น กำร
ให้บริกำรในเชิงรุก จึงได้จัดทำโครงกำร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเคลื่อนที่ เพื่อสำรวจควำมต้องกำรของ
ประชำชนตำมครัวเรือนว่ำต้องกำรให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก ดำเนินกำรให้บริกำรในด้ำนใดบ้ำง
และให้บริกำรงำนด้ำนต่ำงๆ ซึ่งอยู่ในอำนำจหน้ำที่ อำจดำเนินกำรด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชน
โดยเน้นให้บริกำรฟรีแก่ประชำชน หรือหำกจำเป็นต้องคิดว่ำบริกำรก็ให้คิดในอัตรำถูกที่สุด เพื่อให้ประชำชน
เดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับกำรประชุมเวทีประชำคมทำแผนพัฒนำชุมชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนโดยไม่ต้องเดินทำงมำรับบริกำร ณ ที่ทำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก ซึ่งอำจเสียค่ำใช้จ่ำยหรือเสียเวลำเพิ่มขึ้น
๓.๒ เพื่อรับทรำบปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหำได้
อย่ำงถูกต้องหรือนำมำเป็นข้อมูลในกำรทำแผนงำน โครงกำรแก้ไขปัญหำต่อไป
๓.๓ เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะ
หมำกกับประชำชนในพื้นที่
๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์
น ำบริ ก ำรในหน้ ำที่ ข องทุ ก ส่ ว นงำนขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลเกำะหมำก ออกไป
ให้ บ ริ กำรแก่ป ระชำชนหมุน เวีย นชุมชนต่ำงๆ ในเขตตำบลทั้งหมด ร่วมกับกำรประชุมเวทีป ระชำคมท ำ
แผนพัฒนำชุมชน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
กำหนดให้ อ อกองค์กำรบริห ำรส่ วนตำบลเคลื่ อนที่ร่ว มกับ กำรประชุมเวที ป ระชำคมท ำ
แผนพัฒนำชุมชน ในเขตตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทำร่ำงโครงกำรเสนอคณะผู้บริหำรพิจำรณำอนุมัติ
๒. จัดหำงบประมำณเพื่อสนับสนุนโครงกำรให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย

-๗๕๓. ประสำนงำนกั บ ทุ ก กองทุ ก ฝ่ ำย-๒๓เพื่ อคั ด เลื อ กกิ จกรรมและงำนในหน้ ำที่ ที่ จ ะน ำไป
ให้บริกำรแก่ประชำชนทั้ง ๑๑ หมู่บ้ำน
๔. กำหนดสถำนที่ วัน เวลำ ในกำรออกให้บริกำรเคลื่อนที่
๕. ประสำนงำนกับทุกส่วนกำรงำน
๖. ประชำสั มพัน ธ์ให้ ประชำชนทรำบล่วงหน้ำทำงเสียงตำมสำย และรถประชำสัมพันธ์
เคลื่อนที่
๗. นำกิจกรรมงำนในหน้ำที่ออกบริกำรประชำชน
๘. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
กำหนดออกให้ องค์กำรบริห ำรส่ วนตำบลเคลื่ อนที่ร่ว มกับ กำรประชุมเวที ป ระชำคมท ำ
แผนพัฒนำชุมชน ในเดือนมีนำคม ของทุกปี
๘. งบประมาณดาเนินการ
๑๐๐,๐๐๐ บำท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีสถิติจำนวนประชำชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขต ซึ่งได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้รับบริกำรที่
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทรำบนโยบำยต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง
๑๐.๒ ประชำชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขต มีโอกำสได้แสดงควำมคิดเห็นโดยมีเจ้ำหน้ำที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องกำรดำเนินงำน และควำมต้องกำรด้ำนสำธำรณูปโภคของ
ประชำชน

-๗๖-๒๓รายละเอียดโครงการ/กิ
จกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๓๐

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ในกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสำคัญเพรำะกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรทุกครั้งจะต้องมีกำรตรวจสอบ กลั่นกรองกำรใช้อำนำจ โดยกำรเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนได้รับทรำบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำยที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย เมื่อดำเนินกำรตำมขั้นตอนเรื่องกำรร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทรำบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัดลดปัญหำทุจริต
๓.๒ เพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงถูกต้องโดยกำรนำข้อเสนอแนะจำกหน่วย
ตรวจสอบมำปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทรำบขั้นตอนของกำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริ ม
ภำคประชำชนร่วมตรวจสอบกำรดำเนินงำนของทำงรำชกำร
๔. เป้าหมายการดาเนินการ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกรำย
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันทำกำร
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ ๒๕๖4 – ๒๕๖5
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๙. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย เป็นธรรมกับทุกฝ่ำย
๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติงำนด้ำนกำรร้องเรียนร้องทุกข์

-๗๗-๒๓- จกรรม/มาตรการ
รายละเอียดโครงการ/กิ
- บที่ ๓๑
ลาดั

๑. ชื่อโครงการ : มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เกำะหมำก
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ องค์กรจัดทำแผนพัฒนำ ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้ำงของ
องค์กรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมกำร
ดังนั้น เพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก ในฐำนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
กำรจัดทำแผนพัฒนำตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยสำนักงำนปลัด อบต. จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำ ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรและตัวแทนประชำชนจำกทุกภำคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงควำม
คิดเห็นในกำรจัดทำร่ำงแผนพัฒนำสี่ปีองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำกให้สอดคล้องกับประเด็นหลักกำร
พัฒนำที่ประชำคม และคณะกรรมกำรพัฒนำ กำหนดด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำ จำนวน ๗ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชำคมองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลเกำะหมำก
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก

-๗๘-๒๓-

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำ เพื่อเป็นองค์กรในกำรยกร่ำงหรือจัดทำร่ำง
แผนพัฒนำแผนพัฒนำสี่ปี เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนำในกำรพัฒนำควำมต้องกำรของประชำคมและชุมชนในเขต
ตำบล ด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ควำมสำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

-๗๙-๒๓-

รายละเอียดโครงการ/กิ
จกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๓๒
๑. ชื่อโครงการ : ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมตำบล ประจำปี
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรกระจำยอำนำจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมำยที่
ค่อนข้ำงใหม่และมีจำนวนหลำยฉบับด้วยกัน ทำให้ประชำชนยังไม่อำจได้รับทรำบถึงควำมสำคัญของกำร
กระจำยอำนำจและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนต่อกำรกระจำยอำนำจ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล จึงได้
จัดทำโครงกำร อบต.สัญจร ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมตำบลประจำปี ขึ้น เพื่อให้ประชำชนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกระจำยอำนำจกำรมี ส่วนร่วมของประชำชนต่อกำร
พัฒนำท้องถิ่นตนเอง
๓. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรเป็ น ไปตำมหลั ก กำรมี ส่ ว นร่ ว มของประชำชน โปร่ง ใส และ
ตรวจสอบได้เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ให้กับประชำชนถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำท้องถิ่น และรำยงำนกำรดำเนินงำนประจำปี อีก
ทำงหนึ่งด้วย
๔. เป้าหมาย
ผู้นำองค์กรประชำชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน สำรวัตรกำนัน ผู้นำชุมชน
แพทย์ประจำตำบล อำสำสมัครสำธำรณสุข สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล กลุ่มอำชีพต่ำงๆ ตลอดจน
ประชำชนทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ ติดต่อ ประสำนงำนกับเจ้ำของสถำนที่
๕.๒ แต่งตั้งคณะทำงำน
๕.๓ วำงแผนกำหนด วัน เวลำ สถำนที่ กำรฝึกอบรม พร้อมกำหนดตำรำงกำรฝึกอบรม
๕.๔ เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติงบประมำณจำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๕.๕ ดำเนินโครงกำรตำมวัน เวลำ ที่กำหนด
๖. ระยะเวลาการดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๗. งบประมาณ
๑๐,๐๐๐ บำท

-๘๐๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้ำร่วมประชุมประชำคมสำมำรถเข้ำใจกำรบริหำรงำนแบบกำรมีส่วนร่วม ตระหนักถึง
ควำมสำคัญของกำรกระจำยอำนำจและเป็นกำรสร้ำงทัศนคติที่ดีระหว่ำงประชำชนและหน่วยกำรบริหำร
รำชกำรส่วนท้องถิ่น

-๘๑รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๓๓
๑. ชื่อโครงการ : กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กำรพัฒนำและสร้ำงกำรเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ในกำร
พัฒนำท้องถิ่นเป็นสำคัญ จึงควรให้คณะกรรมกำรชุมชนซึ่งถือว่ำเป็นประชำชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้ำงแผน
ชุมชนขึ้นมำด้วยตนเอง “แผนชุมชนเป็นกำรทำงำนเพื่อต้องกำรให้ชุมชนสำมำรถบริหำรจัดกำรเอง กำหนด
ทิ ศทำงของตนเอง” กำรสร้ำงภู มิ คุ้ม กั น ป้ องกัน เงื่อนไขจำกภำยนอกเข้ำไปท ำให้ ชุ ม ชนเปลี่ ยนแนวคิ ด
วัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตำมกระแสเงิน ทำให้ชุมชนได้รับกำรเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสำมำรถค้นหำ
ทรัพยำกรและศักยภำพของตนเอง ตลอดจนกำรทำโครงกำรแก้ไขปัญหำในอนำคตได้ และกำรประสำนกับ
หน่วยงำนทุกภำคส่วน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือเป็นพลังสำคัญในกำรแก้ไขปัญหำที่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหำที่จะเกิดขึ้นในอนำคตได้
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกำสและข้อจำกัดของ
ชุมชนในกำรพัฒนำอย่ำงมีเป้ำหมำยมีช่องทำงในกำรแก้ไขปัญหำของชุมชนได้อย่ำงเหมำะสมและครอบคลุม
สำมำรถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนได้คิดเป็นและกล้ำที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
๔. เป้าหมาย
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ ตำบลเกำะหมำก
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ ประชุมผู้บริหำร กำนันผู้ใหญ่บ้ำน เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำน
๕.๒ ประชำสัมพันธ์โครงกำรพร้อมให้ควำมรู้แก่ประชำชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจำยข่ำว
และเสียงตำมสำยในหมู่บ้ำน
๕.๓ ดำเนินกำรจัดทำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้ำนตำมกำหนดกำร
๕.๔ ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๖. ระยะเวลาการดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๗. งบประมาณดาเนินการ
๑๐,๐๐๐ บำท
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก

-๘๒๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ชุมชนสำมำรถวำงแผนจัดกำรกับทรัพยำกรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มี
อยู่ได้อย่ำงเหมำะสมสอดคล้องกับสภำพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
ควำมร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออำทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่ำนิยมที่
ดีให้กับลูกหลำนสำมำรถหำแนวร่วมในกำรทำงำนเพื่อพัฒนำชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้

-๘๓รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๓๔
๑. ชื่อโครงการ : มำตรกำรแต่งตั้งตัวแทนประชำคมเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตำมที่ อ งค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลเกำะหมำก ได้ ด ำเนิ น กำรตำมข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีในด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมำณ และส่งเสริมให้
ภำคประชำชน (ประชำคม) ให้มีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขันกับมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล
๓. วัตถุประสงค์
เพื่ อเป็ น กลไกภำคประชำชน (โดยวิธีผ่ ำนกำรประชำคม) ในกำรมี ส่ ว นร่ว มกับ องค์ กำร
บริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก อย่ำงแข็งขันสำหรับกำรทำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก ได้มี
กฎหมำย ระเบีย บ ข้อบั งคับ กำหนดให้ภ ำคประชำชนและส่ งเสริมกลไกภำคประชำชน (โดยวิธีผ่ำนกำร
ประชำคม) ให้มีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขัน กับมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะ
หมำกนั่นคือได้ทำหน้ำที่อย่ำงถูกต้อง
๔. เป้าหมาย
ตัวแทนประชำคมหมู่บ้ำนทั้ง ๑๑ หมู่บ้ำน
๕. วิธีการดาเนินการ
๕.๑ ส่งเสริมกลไกภำคประชำชน (โดยผ่ำนกำรประชำคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเกำะหมำก อย่ำงแข็งขันสำหรับกำรทำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก ได้มีกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ภำคประชำสังคม (ตัวแทนประชำคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเกำะหมำก ในหลำยๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชำคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมกำรตำมระเบียบฯ ว่ำ
ด้ ว ยกำรพั ส ดุ เช่ น เป็ น กรรมกำรเปิ ด ซองสอบรำคำเป็ น กรรมกำรพิ จ ำรณำผลกำรประกวดรำคำเป็ น
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ฯลฯ
๕.๒ มีกำรฝึกอบรมตัวแทนประชำคมให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องระเบียบฯว่ำด้วยกำรพัสดุ
เพื่อเรียนรู้ทำควำมเข้ำใจระเบียบต่ำงๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง
๖. ระยะเวลาการดาเนินการ
2 ปี (งบประมำณ ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ

-๘๔๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัดและส่วนกำรคลัง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนและตรวจสอบกำรดำเนินงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๙.๒ ภำคประชำชนทรำบและตระหนักถึงสิทธิ หน้ำที่และบทบำทในกำรมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนท้องถิ่นของตนเอง

-๘๕รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๓๕
๑. ชื่อโครงการ : มำตรกำรตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตำมแนวทำงและวิธีกำรบริห ำรกิจกำรบ้ำ นเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับ หมวด ๕ และหมวด ๗ แห่ งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑. กำรบริหำรรำชกำรเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ
๒. กำรบริหำรรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ
๓. กำรปรับปรุงภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำกให้
เกิดควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้ำงบทบำทของประชำชน เข้ำมำมีส่วนร่วมกับประชำชน/ตำบล/
ชุมชน/หมู่บ้ำน และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงและวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก ให้เกิด
ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้ำงบทบำทของประชำชน
๒. เพื่อเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและแสดงควำมคิดเห็นในกำรบริหำรงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๔. เป้าหมาย
ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงำนส่วนตำบล
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินการโครงการ
๖.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
๖.๒ ประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร ในองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลเกำะหมำก ตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
๖.๓ รำยงำนผลกำรพิจำรณำให้ผู้บริหำรทรำบ ตำมหลักเกณฑ์ฯ กำหนด

-๘๖๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้เข้ำมำร่วมในกำรตัดสินใจในกำรบริหำรงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก หรือโครงกำรที่มีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของประชำชนทำให้องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเกำะหมำก มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้

-๘๗รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๓๖
๑. ชื่อโครงการ : โครงกำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตำมระเบี ย บคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่ น ดิน ว่ำด้ วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุ ม
ภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในที่ได้กำหนดไว้ รำยงำน
ต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวันสิ้น
ปีงบประมำณ
ดังนั้น เพื่อให้กำรปฏิบัติถูกต้องและเป็น ไปตำมที่ระเบียบฯ กำหนด จึงได้มีกำรจัดทำและ
รำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินกำหนด เป็นประจำทุกปี
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ระดับองค์กรขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลเกำะหมำก
๒. เพื่อสรุป รำยงำนผลกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในให้ นำยกองค์กำรบริห ำรส่ว น
ตำบลเกำะหมำก ทรำบตำมแบบที่ระเบียบฯ กำหนด
๓. เพื่ อ รำยงำนกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรควบคุ ม ภำยในต่ อ ผู้ ก ำกั บ ดู แ ลและ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ตำมกำหนด
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสำนัก/กอง ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก
๖. วิธีดาเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ระดับองค์กร
๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ระดับหน่วยงำนย่อย
๓. ผู้บริหำรมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนรำชกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
๔. คณะกรรมกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรควบคุ ม ภำยใน ระดั บ หน่ ว ยงำนย่ อ ย
ดำเนินกำรประเมินองค์ประกอบ ตำมแบบ ปย.๑ และประเมินผลกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในตำมแบบ
ปย.๒
๕. คณะกรรมกำรติด ตำมและประเมิ น ผลกำรควบคุ ม ภำยในระดั บ องค์ ก ร ด ำเนิ น กำร
รวบรวม เพื่อจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริห ำร
พร้อมจัดส่งรำยงำนให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน

-๘๘๗. ระยะเวลาการดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณดำเนินกำร
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
๒. ลดโอกำสควำมผิดพลำด ป้องกันและลดควำมเสี่ยงต่อกำรปฏิบัติงำน
๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชำชนโดยรวม

-๘๙รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๓๗
๑. ชื่อโครงการ : มำตรกำรติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยในองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตำมระเบี ย บคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่ น ดิน ว่ำด้ วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุ ม
ภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ในฐำนะหน่วยรับตรวจจัดวำงระบบควบคุมภำยใน
โดยใช้มำตรฐำนกำรควบคุมภำยในเป็นแนวทำงหรือเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำร
ดำเนินกิจกรรม หรือโครงกำรต่ำงๆ ของหน่วยรับตรวจ และรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในต่อ
คณะกรรมกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ผู้ ก ำกั บ ดู แ ลอย่ ำ งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ งครั้ ง ภำยในเก้ ำ สิ บ วั น นั บ จำกวั น สิ้ น
ปีงบประมำณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรดำเนินงำนของหน่วยรับตรวจ
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำนประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรดำเนินงำนและกำรใช้
ทรัพยำกร ซึ่งรวมถึงกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำยกำรรั่วไหล กำร
สิ้นเปลือง หรือกำรทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้ำนควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน และด้ำนกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
กำรดำเนินกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน เพื่อนำควำมเสี่ยงที่มีหรือคำดว่ำจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมกำรควบคุมที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพื่อป้ องกันหรือลดควำมเสียหำย ควำมผิดพลำดที่อำจ
เกิดขึ้น และให้ สำมำรถบรรลุตำมวัตถุป ระสงค์ของกำรควบคุมภำยใน จึงได้กำหนดมำตรกำรกำรติดตำม
ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ ส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบจัดทำและนำแผนกำรปรับปรุงหรือบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงไปดำเนินกำรเพื่อควบคุมลดควำมเสี่ยง ในกำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำร
รั่วไหล กำรสิ้นเปลือง หรือกำรทุจริตในหน่วยรับตรวจ
๓.๒ เพื่อให้มีกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติ ตำมแผนกำรปรับปรุงหรือบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงระบบควบคุมภำยในของส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบ และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กำกับดูแลภำยในเวลำที่กำหนด
๓.๓ เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกกำรควบคุมภำยในให้เกิดประสิทธิภำพและมี
ประสิทธิผล
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสำนัก/กอง ในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๕. พื้นที่ดาเนินการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก

-๙๐๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประธำนคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในองค์กำรบริห ำรส่ วน
ตำบลเกำะหมำก (ระดับองค์กร) จัดส่งรำยงำนแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วน
รำชกำรไปดำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีกำรติดตำมผลระหว่ำงปี
๖.๒ หัวหน้ำส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก นำแผนกำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน (แบบ ปอ.๓) ไปดำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงภำยในเวลำที่กำหนด และรำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในของส่วนรำชกำร (ระดับส่วนย่อย)
๖.๓ หั ว หน้ ำ ส่ ว นรำชกำรขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลเกำะหมำก รำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหำอุปสรรคต่อประธำนคณะกรรมกำร
ติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
๖.๔ คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ประชุมพิจำรณำและประเมินผล
กำรควบคุ มและบริ ห ำรจั ดกำรควำมเสี่ ย งของแต่ล ะส่ ว นรำชกำรว่ำมีค วำมเพี ยงพอหรือ ไม่ หรือจะต้ อ ง
ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อไป
๖.๕ รำยงำนผลกำรติ ด ตำมกำรปฏิ บั ติ ต ำมแผนกำรปรั บ ปรุ ง กำรควบคุ ม ภำยในต่ อ
คณะกรรมกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ผู้ ก ำกั บ ดู แ ลอย่ ำ งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภำยในเก้ ำ สิ บ วั น นั บ จำกวั น สิ้ น
ปีงบประมำณ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบมีกำรนำแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในไปดำเนินกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
๑๐.๒ มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
๑๐.๓ มีกำรรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดินผู้กำกับดูแลภำยในเวลำที่กำหนด

-๙๑รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๓๘
๑. ชื่อโครงการ : มำตรกำรส่งเสริมให้ป ระชำชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล
เกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กำรบริหำรงำนบุคคลเป็นกระบวนกำรเกี่ยวกับบุคคลถือ ว่ำเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะกำหนดหน้ำที่ของงำนเป็นเรื่องๆ กำรวำงนโยบำย กำรวำงแผน กำรวำงระเบียบและข้อบังคับ
ที่ปฏิบัติงำนในองค์กรหรือหน่วยงำน เพื่อให้มีประสิทธิภำพและเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก จึงได้กำหนดมำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ
ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล โดยพิจำรณำจำกประเด็นกำรบริหำรงำนบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง
กำรบรรจุ แต่งตั้ง กำรโอน ย้ ำย กำรเลื่ อนระดับ และกำรเลื่ อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตำมกฎหมำย
ระเบียบ หนังสือสั่งกำรโดยเคร่งครัด เพื่อให้กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
เป็นไปอย่ำงโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วม กำรตรวจสอบ กำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไป
ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม
๓.๒ เพื่อให้เป็นแนวทำงในกำรตรวจสอบ กำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำร
บรรจุแต่งตั้งกำรโอน ย้ำย
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนั ก งำนส่ ว นต ำบล พนั ก งำนครู ส่ ว นต ำบล พนั ก งำนจ้ ำง ที่ มี ก ำรด ำเนิ น กำรด้ ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย
-แต่งตั้งกรรมกำรจำกภำคประชำชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหำรงำนบุคคล
ในกำรบรรจุแต่งตั้งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก ได้ดำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด
-กำรสรรหำกำรบรรจุแต่งตั้งได้มีกำรประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนอื่น และ ก.อบต.จังหวัด
อื่น รวมถึงประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนภำยในตำบลทรำบโดยกำรประกำศเสียงตำมสำยภำยในหมู่บ้ำน
-มีกำรประชำสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก

-๙๒-มีกำรติดประกำศประชำสัมพันธ์ที่บอร์ดประชำสัมพันธ์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะ
หมำก
-ในกำรบรรจุแต่งตั้งได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจำกหน่วยงำนอื่นเป็นกรรมกำร รวมถึงมี
กำรแต่งตั้งประชำชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนกำรดำเนินกำรในกำรบรรจุแต่งตั้ง
-กำรบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง จะต้ อ งได้ รั บ กำรตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละควำมเห็ น ชอบจำก
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
-ในกำรออกคำสั่งกำรบรรจุแต่งตั้งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก จะออกคำสั่งแต่งตั้ง
ได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบล รับมติคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)
กำรเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง
-แต่งตั้งกรรมกำรจำกภำคประชำชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลกำรบริหำรงำน
บุคคลในกำรเลื่อนระดับ/กำรเลื่อนตำแหน่ง องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ได้ดำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ
หนังสือสั่งกำรข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่ำงเคร่งครัด
-มีกำรแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทรำบโดยกำรบันทึกข้อควำมแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ /
เลื่อนตำแหน่ง
- มีกำรประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนภำยในตำบลทรำบโดยกำรประกำศเสียงตำมสำยภำยในหมู่บ้ำน และมีกำรประชำสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
- มีขั้นตอนกำรตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับกำรประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง
- มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจำกหน่วยงำนอื่นเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรประเมินผลงำนกำร
เลื่อนระดับ/กำรเลื่อนตำแหน่งเพื่อควำมโปร่งใส
- มีกำรออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรดำเนินกำรอย่ำงชัดเจน
- ผู้ขอรับกำรประเมินสำมำรถซักถำมข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลกำรประเมิน หรือตรวจสอบ
กำรดำเนินกำรที่ตนเองเห็นว่ำไม่เป็นธรรมได้
- กำรเลื่ อ นระดั บ /กำรเลื่ อ นต ำแหน่ ง จะต้ อ งได้ รับ กำรตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในกำรออกคำสั่งกำรเลื่ อนระดับ /กำรเลื่อนตำแหน่ง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลจะออก
คำสั่ งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวัน ที่องค์กำรบริห ำรส่วนตำบล รับมติคณะคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมกำรจำกภำคประชำชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหำรงำนบุคคล
ในกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ได้ดำเนินกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำร
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่ำงเคร่งครัด
- มี ก ำรจั ด ท ำประกำศหลั ก เกณฑ์ ห รื อ แนวทำงกำรปฏิ บั ติ งำน และประกำศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลำกรทรำบ

-๙๓- มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและคณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจำรณำกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่ำงยุติธรรม
- มีกำรประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และคณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน มีกำรนำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน ควำมสำมำรถและควำมอุตสำหะ กำร
รักษำวินัย กำรปฏิบัติตนเหมำะสม และข้อมูลกำรลำ เป็นต้น
- มีกำรแจ้งผลกำรประเมินให้พนักงำนทรำบ พร้อมเปิดโอกำสให้ซักถำม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลกำรประเมินที่ไม่เป็นธรรม
- นำยกองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นตำบลเกำะหมำก ออกค ำสั่ งกำรเลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ นตำมมติ
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีกำรติดประกำศผลกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงำน
ทรำบโดยทั่วกัน
๗. ระยะเวลาการดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
กำหนดเป็นระดับขั้นของควำมสำเร็จ แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจำรณำ
จำกควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ กำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุ
กำรโอน ย้ำย ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล และมีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผย
และสำมำรถอธิบำยผลที่เกิดขึ้นดังกล่ำวได้

-๙๔รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๔๐
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กำรปฏิบั ติงำนด้ำนกำรคลั งเป็นกำรทำงำนที่ต้องอำศัยระเบียบกฎหมำย หนังสื อสั่งกำร
ตลอดจนมติค ณะรั ฐ มนตรี วิธีกำรท ำงำนต้ องอยู่ในกรอบ และต้อ งมีระบบกำรบริกำรที่ รวดเร็ว ถูกต้อ ง
ประชำชนหรือผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจสร้ำงควำมสะดวกให้แก่ประชำชนมำกที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมำย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลำดบริกำรด้วยควำมเสมอภำคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสใน
กำรปฏิ บั ติ งำน กำรบริ ห ำรกำรเงิน กำรคลั งเกิด ควำมโปร่งใสไม่ เกิ ด กำรทุ จริต คอร์รัป ชั่ น มี ก ำรทำงำนมี
กระบวนกำรที่ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ รำยงำนกำรเงิน จำกหน่ ว ยงำนภำยในและภำยนอกไม่พ บ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนกำรทำงกำรคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชำชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้
๓.๒ กำรใช้ งบประมำณอย่ ำงคุ้ ม ค่ ำและเปิ ด โอกำสให้ ป ระชำชนสำมำรถซั ก ถำมและ
ตรวจสอบได้
๓.๓ ปฏิบัติงำนถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓.๔ ในกำรบริหำรจัดกำรต้องทำอย่ำงเปิดเผยสำมำรถตรวจสอบได้ จึงต้องมีกำรปรับปรุง
แก้ไขกำรทำงำนขององค์กรให้มีควำมโปร่งใส สำมำรถเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร เปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถ
ตรวจสอบควำมถูกต้องได้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชำชนในพื้นทีต่ ำบลเกำะหมำก
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินการ
จัดทำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบอื่นๆ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน
กำรเบิ กจ่ ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บ รักษำเงิน และกำรตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิ ดเผยเพื่อให้ประชำชนทรำบ ณ สำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทำรำยงำนแสดงผลกำรดำเนินงำนตำมที่กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้ อ งถิ่ น ก ำหนด เพื่ อ น ำเสนอผู้ บ ริ ห ำรท้ อ งถิ่ น และประกำศส ำเนำรำยงำนดั งกล่ ำวโดยเปิ ด เผยเพื่ อ ให้
ประชำชนทรำบทุกสำมเดือน

-๙๕๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (งบประมำณ ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีกำรพัฒนำกำรบริหำรด้ำนกำรเงินกำรคลังและงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๑๐.๒ มีกำรเบิกจ่ำยถูกต้อง รวดเร็ว เกิดควำมประหยัด
๑๐.๓ มีกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นที่หรือผู้รับบริกำร

-๙๖รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๔๑
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมกำรจัดหำคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกตัวแทนชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก เห็นถึงประโยชน์จำกแนวคิดกำรบริหำรรำชกำรแบบมี
ส่วนร่วมตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๕ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมื องที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลเกำะหมำก จึ งได้ดำเนิ น กำรส่ งเสริมกำรมีส่ วนร่ว มของประชำชน โดยกำรกำหนดให้ มีกำรจัดหำ
คณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมโดยผ่ำนช่องทำงหรือกลไกใน
กำรร่วมเป็นคณะกรรมกำรในกำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำกทุก
ขั้นตอน ซึ่งหมำยควำมรวมถึงประชำชนสำมำรถมีโอกำสในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและแสดงควำมคิดเห็น ได้
เรียนรู้กำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมหรือกำรบริหำรรำชกำรในระบบเปิดจำกกำรปฏิบัติจริง ส่วนองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเกำะหมำกสำมำรถพัฒนำระดับกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมกับภำครัฐมำก
ขึ้น เพื่อกระตุ้นกำรปรับเปลี่ยนสู่กำรบริหำรรำชกำรที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และ
พัฒนำระบบรำชกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและเพื่อประโยชน์ของประชำชนเป็นสำคัญ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๓.๒ เพื่อป้องกันกำรทุจริตในด้ำนที่เกี่ยวข้องกั บงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เกำะหมำก ให้เกิดกำรพัฒนำได้อย่ำงคุ้มค่ำ
๔. เป้าหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจำกกำรประชุมประชำคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ได้แก่ กรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
๖.๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่งตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มิได้กำหนดให้มีกำรแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชน
เข้ำร่วมเป็นกรรมกำร แต่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก ให้ควำมสำคัญในกำรมีตัวแทนชุมชนเข้ำร่วม

-๙๗ตรวจสอบเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหำกเกิดควำม
เสียหำย
๖.๓ จั ดประชุมให้ ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่คณะกรรมกำร เมื่อมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกครั้ง
เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่และตัวแทนชุมชนมีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ และทรำบกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
ตรวจกำรจ้ำงอย่ำงละเอียดและถูกต้อง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งำนพัสดุ กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ผลลัพธ์
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก มีควำมโปร่งใส โดยมีตัวแทน
ประชำชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

-๙๘รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๔๒
๑. ชื่อโครงการ : โครงกำรอบรมกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กำรตรวจรับ พั ส ดุ กำรตรวจกำรจ้ำงและกำรควบคุ มงำนก่ อสร้ำง เป็ น กระบวนกำรที่ มี
ควำมสำคัญที่จะบริหำรสัญญำให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และเป็นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ซึ่งผู้ที่ได้รับ แต่งตั้งให้ทำหน้ำที่กรรมกำรตรวจรับ กรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและผู้ควบคุมงำน
จะต้องมี ควำมรู้ค วำมเข้ำใจในอำนำจหน้ ำที่ต ำมข้อบั งคั บ อ.อ.ป. ว่ำด้ว ยกำรพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึ ง
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรริหำรพัสดุภำครัฐปี ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และเข้ำใจเงื่อนไขข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญำเป็นอย่ำงดี เพรำะหำกไม่เข้ ำใจหรือเข้ำใจคลำดเคลื่อนหรือ
ปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมอำนำจหน้ำที่ที่ตนเองได้รับกำรแต่งตั้งให้ทำหน้ำที่แล้ว อำจ
ทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจำกนี้อำจจะต้องรับผิดชอบทำงแพ่ง อำญำ วินัย หรือ
อำจถูกฟ้องร้องต่อศำลปกครองได้
องค์กำรบริห ำรส่วนตำบลเกำะหมำก เห็ นถึงควำมสำคัญของกำรตรวจรับพัส ดุและกำร
ตรวจกำรจ้ ำง ประกอบกับ ได้มีกำรเชิญ ให้ ประชำชนเข้ำมำมีส่ วนร่วมในกำรตรวจรับ งำนจ้ำง เพื่ อควำม
โปร่งใส จึงได้จัดโครงกำรอบรมกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้ำที่กรรมกำรตรวจกำร
จ้ำงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงถูกต้อง
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ทำหน้ำที่ตรวจงำน
จ้ำงอย่ำงถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔. เป้าหมาย
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ เสนอโครงกำรให้ผู้บริหำรอนุมัติ
๖.๒ จัดอบรมให้ควำมรู้แก่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
๖.๓ ทำหนังสือเชิญคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำงให้เข้ำร่วมอบรม
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)

-๙๙๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งำนพัสดุ กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ผลลัพธ์
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงทำหน้ำที่ตรวจงำนจ้ำงอย่ำงถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-๑๐๐รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๔๓
๑. ชื่อโครงการ : โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำยท้องถิ่น ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ คำสั่ง
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นได้รับกำรเลือกตั้งมำจำกประชำชน
ต้องรู้และยึดเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรดำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด ปัญหำที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิด
จำกเรื่องขำดควำมรอบคอบ ควำมชำนำญ ประสบกำรณ์ หรือขำดควำมรู้ กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ คำสั่ง
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่มักมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่ำนั้น หำกแต่เกิดจำก
ควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือกำรตีควำมข้อกฎหมำย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่ำงผิดๆ ส่งผลให้
สมำชิ ก สภำท้ อ งถิ่ น และผู้ บ ริ ห ำรท้ อ งถิ่ น โดยเฉพำะผู้ บ ริห ำรท้ อ งถิ่ น ต้ อ งตกเป็ น ผู้ ก ระท ำผิ ด กฎหมำย
ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนหรือกำร
พัฒนำท้องถิ่นขำดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ส่งผลให้กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่ำช้ำ
เพรำะไม่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง จำกปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น จึงจำเป็นที่สมำชิก
สภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นต้องมีค วำมรู้ ควำมเข้ำใจระเบียบกฎหมำย คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
สำคัญและเกี่ย วข้องกับ กำรบริห ำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภำพและ
เกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับกำร
กระทำผิดกฎหมำยหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก เพิ่มพูนควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจมิให้ดำเนินกิจกำรที่เป็นกำร
ขั ด กั น ระหว่ ำ งประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลและประโยชน์ ส่ ว นรวมตำมมำตรำ ๑๐๐ แห่ ง กฎหมำยประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรปฏิบัติสำหรับ
เจ้ ำหน้ ำที่ ของรั ฐเรื่องกำรรั บ ทรัพ ย์ สิ น หรื อประโยชน์ อื่นใดของเจ้ำหน้ ำที่ ของรัฐ ตำมมำตรำ ๑๐๓ แห่ ง
กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล จึงได้จัดทำโครงกำรอบรมให้ ควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำยท้องถิ่น ผู้บริหำร และสมำชิกสภำ
ท้องถิ่น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เพิ่มพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
๓.๒ เพื่อให้ผู้บริห ำร และสมำชิกสภำฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรยื่นบัญชีแสดง
รำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน

-๑๐๑๓.๓ เพื่อให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจมิให้ดำเนินกิจกำรที่เป็นกำร
ขั ด กั น ระหว่ ำ งประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลและประโยชน์ ส่ ว นรวมตำมมำตรำ ๑๐๐ แห่ ง กฎหมำยประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
๓.๔ เพื่อให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรปฏิบัติสำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเรื่องกำรทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมมำตรำ ๑๐๓ แห่งกฎหมำย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน ๔ คน และสมำชิกสภำฯ จำนวน ๒๒ คน รวม
๒๖ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทำโครงกำร/แผนงำน
๖.๒ ประชำสัมพันธ์โครงกำร วัน เวลำ และสถำนที่ให้แก่ผู้บริหำร และสมำชิกสภำเทศบำล
เข้ำรับกำรอบรม
๖.๓ อบรมให้ควำมรู้โดยวิทยำกร พร้อมแจกเอกสำรประกอบกำรอบรม
๖.๔ ประเมินผลและสรุปผลกำรดำเนินกำร
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (งบประมำณ ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
๒๐,๐๐๐ บำท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผู้บริหำร และสมำชิกฯ ได้เพิ่มพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๐.๒ ผู้บริหำร และสมำชิกสภำฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรยื่นบัญชีแสดงรำยกำร
ทรัพย์สินและหนี้สิน
๑๐.๓ ผู้บริหำร และสมำชิกสภำฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจมิให้ดำเนินกิจกำรที่เป็นกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตำมมำตรำ ๑๐๐ แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

-๑๐๒๑๐.๔ ผู้บริหำร และสมำชิกสภำฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรปฏิบัติสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ของรั ฐ เรื่ อ งกำรรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่น ใดของเจ้ำหน้ ำที่ ข องรัฐ ตำมมำตรำ 103 แห่ งกฎหมำย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

-๑๐๓รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๔๔
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย
บริหำร
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กำรส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร
เป็นกลไกสำคัญที่ใช้สำหรับติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ซึ่งอำนำจในกำร
บริหำรปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในกำรดำเนินงำน มีงบประมำณเป็นของตนเอง แต่
ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลำงก็จะคอยควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็ น ไปโดยควำมเรีย บร้อยและถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทำงกำรพัฒ นำร่วมกัน นอกจำกจะทำให้ องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลมีบรรยำกำศกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภำพ ยังสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับ
องค์กร สำมำรถนำไปสู่ควำมโปร่งใสในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและลดกำรทุจริต
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก จึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มี
บทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรขึ้น เพื่อกำหนดบทบำทของสมำชิกสภำท้องถิ่นในกำร
เป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมำชิกสภำร่วมเป็นคณะกรรมกำรในกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นกำรช่วยลดปัญหำกำรทุจริตได้
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อเป็ น กลไกส ำหรับตรวจสอบ ติด ตำม และประเมิ นผลกำรปฏิบั ติงำนของฝ่ ำย
บริหำร
๓.๒ เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริต สำมำรถตรวจสอบได้
๓.๓ สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำท หน้ำที่ของตนเองมำกขึ้น
๔. เป้าหมาย
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก จำนวน ๒๒ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีการดาเนินงาน
๖.๑ จั ดท ำคู่ มือ ระเบี ย บกฎหมำยที่ เกี่ย วข้อ งเพื่ อให้ ส มำชิก สภำท้ อ งถิ่ น ใช้ส ำหรับ กำร
ประชุม
๖.๒ แต่งตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรดำเนินกำรต่ำงๆ เช่น กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรต่ำงๆ กำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติประจำปี กำรตรวจรำยงำนกำรประชุม กำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำ ฯลฯ

-๑๐๔๖.๓ สมำชิกสภำท้องถิ่นตั้งกระทู้ถำมกำรบริหำรงำนในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลเกำะหมำก
๗. ระยะเวลาดาเนินงาน
2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งำนกิจกำรสภำ สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ผลลัพธ์
๑๐.๑ สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ และร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย
บริหำร
๑๐.๒ กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้

-๑๐๕รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๔๕
๑. ชื่อโครงการ : มำตรกำรเฝ้ำระวังกำรคอร์รัปชั่นโดยภำคประชำชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รัปชั่น หมำยถึง กำรใช้ตำแหน่งหน้ำที่สำธำรณะเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมำยและศีลธรรม เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีหน้ำที่รักษำผลประโยชน์
ของส่วนรวม หำกใช้ตำแหน่งหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยกระทำกำรเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือ
ว่ำมีกำรกระทำคอร์รัปชั่นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพและธรรมำ
ภิบำลของหน่วยงำนภำครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีธรรมำภิบำลอัน
จะทำให้ประชำชนเกิดควำมมั่นใจศรัทธำ และไว้วำงใจในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำล
๓. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภำคประชำชนร่วมกันเฝ้ำระวังกำรคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมกำรชุมชนหรือตัวแทนประชำชนในชุมชน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ ตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ เชิญ คณะกรรมกำรชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำร
คอร์รัปชั่น
๖.๒ เชิ ญ คณะกรรมกำรชุ ม ชน หรื อ ตั ว แทนชุ ม ชนเป็ น คณะกรรมกำรเฝ้ ำ ระวั ง กำร
คอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก

-๑๐๖๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ คณะกรรมกำรชุมชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องกำรคอร์รัปชั่นและสำมำรถตรวจสอบ
กำรคอร์รัปชั่นได้
๑๐.๒ มีกำรมอบหมำยให้คณะกรรมกำรชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้ำระวังกำร
คอร์รัปชั่นในระดับตำบล

-๑๐๗รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๔๖
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหำกำรทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงำนภำครัฐได้ส่งผลเสียหำยกับประเทศชำติอย่ำงมำก
จำเป็นที่ทุกภำคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดกำรปัญหำ โดยกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนต่ำงๆ ให้เกิดกำรเฝ้ำระวัง ป้องปรำมกำรทุจริต ในรูปแบบกำรกระตุ้นให้ทุกภำค
ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่ นและมี ส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต
๓.๒ เพื่อแสดงเจตนำรมณ์ในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชำชนในตำบลเกำะหมำก
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕
๖.๖

ขออนุมัติจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์
ปิดประกำศประชำสัมพันธ์ ในเขตตำบลเกำะหมำก
จัดเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทำงโทรศัพท์
บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เสนอผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำร
ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับกำรร้องเรียน

๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 –๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
๑๐,๐๐๐ บำท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐ ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต
๑๐.๒ นำเรื่องที่ได้รับกำรร้องเรียนไปดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข

-๑๐๘รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๔๖
๑. ชื่อโครงการ : มำตรกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗ กำหนดให้มีภำรกิจ
หน้ำที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงกำรมี
ส่ ว นร่ ว มของประชำชนในกำรจั ด ท ำแผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น กำรจั ด ท ำงบประมำณ กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำง กำร
ตรวจสอบ กำรประเมิน ผลกำรปฏิ บั ติ งำนและกำรเปิ ด เผยข้อ มู ล ข่ำวสำร ทั้ งนี้ ให้ เป็ น ไปตำมกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น ประกอบกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบำยของรัฐบำลในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในกำรสร้ำง
จิตสำนึก ค่ำนิยม กำรบูรณำกำร กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง และกำรพัฒ นำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ปัญหำเกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นสำมำรถเกิดขึ้นได้ในทุกวงกำร ไม่ว่ำจะ
เป็ น วงกำรระดับ ท้ องถิ่น จนถึงระดับ ชำติ ซึ่งองค์กำรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีภ ำรกิจหน้ ำที่ในกำรบริห ำร
รำชกำรท้องถิ่นให้มีควำมก้ำวหน้ำเจริญรุ่งเรือง โดยกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน รัฐวิสำหกิจ รวมถึง
ภำคประชำชนทั่วไปในกำรร่วมกันพัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น
ดังนั้ น กำรที่ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น จะพั ฒ นำให้ เจริญ ก้ำวหน้ำได้นั้ น จำเป็ นจะต้องมีองค์ประกอบ
หลำยๆ ด้ำน ในกำรร่วมกันพัฒนำท้องถิ่น ในกำรนี้ กำรมีเครือข่ำยที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนำ
ท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพำะเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่ น ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสให้
ภำครัฐ ภำคเอกชน รั ฐ วิส ำหกิจ รวมถึงภำคประชำชนได้มี ส่ ว นร่ว มในกำรเป็ น เครือ ข่ำยร่ว มกั บ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรร่วมคิด ร่วมพิจำรณำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบ
เพื่อป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่ นในท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรมี
เครือข่ำยดังกล่ำวเป็นสิ่งจำเป็น จึงได้จัดทำมำตรกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต
ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินงำนของเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตให้มีควำมเข้มแข็ง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้ำงแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ำยในกำรรักษำผลประโยชน์ของท้องถิ่น
๓.๒ เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ให้กับทุกภำคส่วน ให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหำ
กำรทุจริต
๓.๓ เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจในกำรป้องกันกำรทุจริตในพื้นที่
๔. เป้าหมาย
ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำครัฐวิสำหกิจ สถำนศึกษำ และภำคประชำชน ในเขตเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรเป็นเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตร่วมกับ
๕. สถานที่ดาเนินการ
ในเขตพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก

-๑๐๙๖. วิธีดาเนินงาน
๖.๑ แต่งตั้งตัว แทนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำครัฐวิส ำหกิจ และภำคประชำชน ร่วมเป็ น
เครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต
๖.๒ จัดทำฐำนข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนรำชกำร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
บริเวณใกล้เคียง โดยกำรลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำย
๖.๓ เปิดโอกำสให้เครือข่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั้งมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร ในกำรร่วม
คิด ร่วมพิจำรณำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรทุจริต
๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยควำมสะดวกให้กับเครือข่ำยในกำรร่วมตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริต
๖.๕ ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลกับบุคคล องค์กร
ส่วนรำชกำร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำย
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
2 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมำณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหมำก
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ทำให้เกิดแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ำยในกำรรักษำผลประโยชน์ของท้องถิ่น
๑๐.๒ ทำให้ทุกภำคส่วนมีควำมรู้ ก่อให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหำกำรทุจริต
๑๐.๓ ทำให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจในกำรป้องกันกำรทุจริตในพื้นที่

