
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  

(พ.ศ.2562 – 2564) 
********************************  

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ท่ี 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้าง    
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัด
ก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ   
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวนัท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กําหนดยุทธศาสตร์ท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต” 

ดังนั้น เ พ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนตําบล         
เกาะเปาะ  จึงแสดงเจตจํานงในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ   
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ.2562 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะต่อไป องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ      
จึ ง ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตํ า บ ล เ ก า ะ เ ป า ะ                             
(พ.ศ.2562 – 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

 
             ประกาศ  ณ  วันท่ี       มกราคม  พ.ศ. 2561       

 
 

            (นายอิทธิกร ต่วนปูเตะ) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 



 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 (พ.ศ.2562 – 2564) 

 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

อําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตาน ี



คํานํา 
จากสถานการณ์การทุจริตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  และบทเรียนท่ีได้รับจากการ

แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดใน
การปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สถานการณ์การดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน   โดยจะต้อง
ตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตท่ีประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง  และเพ่ือให้
เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  
ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การ
เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ 

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนตําบล       
เกาะเปาะ จึงแสดงเจตจํานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ.2562 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะต่อไป 
  

 

             องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตาน ี

 

 

 



สารบญั 

เรื่อง                                        หน้า  

ส่วนท่ี 1 บทนํา 
หลักการและเหตุผล                1   
วิสัยทัศน์                   2 
พันธกิจ                    2 
วัตถุประสงค์การจัดทําแผน        2 
เป้าหมาย          3 
ประโยชน์ของการจัดทําแผน        3 
 
ส่วนท่ี  2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
มิติท่ี 1   การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต      4 
มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต      6 
มิติท่ี 3   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน    8 
มิตท่ีิ 4   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ     10 

 การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ส่วนท่ี  3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี 1   การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต      12 
มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต      27 
มิติท่ี 3   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน    55 
มิติท่ี 4   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ     75 

 การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
       
ภาคผนวก 
ประกาศเจตจํานงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

 คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 



ส่วนท่ี 1 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) 
 ขององค์การบริหารสว่นตําบลเกาะเปาะ 

อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

 
หลักการเหตุผล  

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ท่ี 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง   
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัด
ก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ   
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี   ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กําหนดยุทธศาสตร์ท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต”   

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนตําบล      
เกาะเปาะ  จึงแสดงเจตจํานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ.2562 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะต่อไปและเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐาน
ความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติต้านทุจริต                
(Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 
 
 
 

 



๒ 

 

วิสัยทัศน์         

“องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ โปร่งใส บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล        
ต้านการทุจริต” 

  คําอธิบายวิสัยทัศน ์

  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบด้านการป้องกัน
การทุจริตระยะท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562- 2564)    
ซึ่งในระยะ 4 ปีข้างหน้า  จะมุ่งสู่องค์กรท่ีมีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม    เป็นมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมในการทํางาน  ตรวจสอบได ้และมีเกียรติภูมิในความโปร่งใส 

พันธกิจ ( Mission )          

“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการ เพ่ือให้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีมาตรฐานสากล” 

  คําอธิบายพันธกิจ 

  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 4 ปีข้างหน้า จะเป็นการดําเนินงานทํางาน
แบบบูรณาการท้ังระบบ  เริ่มจากการสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในดํารงชีวิต  ตั้งแต่พ้ืนฐานของความคิดท่ีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง  ต่อสังคม และประเทศชาต ิ
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต การทํางานท่ีมีการขับเคลื่อนนโยบายโปร่งใส  หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
และมีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีได้รับความไว้วางใจจากประชาชน  เพราะประชาชน
สามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  เป็นธรรมและเท่าเทียม ท้ังนี้เพ่ือ
ยกระดับธรรมมาภิบาล ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีมาตรฐานในทุกมิติภายในป ิ       
พ.ศ.2564 

วัตถุประสงค์การจัดทําแผน 

1เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

2.เพ่ือสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  โดยการเสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการ
ประพฤติปฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ      

3.เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

4.เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับ 

วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
5.เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบเทศบาลท่ีมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
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เป้าหมาย 

  ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทําแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สูงกว่าร้อยละ 50 

ประโยชน์ของการจัดทําแผน 

1.  เป็นกลไกและเครื่องมือท่ีสําคัญในการป้องกันการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในองค์กรส่งผลให ้
การบริหารงานมีความโปร่งใส 

2. จัดทําบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหา 
การทุจริตได้ 

3. ก่อให้เกิดความเชื่อม่ัน ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงานของ 
องค์กร 

4. องค์กรจัดทําแผนป้องกันการทุจริตและนําไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึงระดับคะแนน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ด้วย 
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ส่วนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

(พ.ศ.2562-2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

มิติ ภารกจิตามมิติ 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.การสร้าง
สั ง คม ท่ี ไ ม่
ทน ต่อการ
ทุจริต 

1 . 1 ) ก า ร ส ร้ า ง
จิตสํานึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่
บุ ค ล า ก ร ท้ั ง
ข้ า ร า ช ก า ร 
ก า ร เ มื อ ง ฝ่ า ย
บริหาร ข้าราชการ
ก า ร เ มื อ ง              
ฝ่ า ย ส ภ า ท้อ ง ถ่ิ น 
และฝ่ายประจําของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

1.1.1 (1)โครงการ 
อ บ ร ม เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
ส ม า ชิ ก  ส ภ า อ บ ต . 
พนักงานส่วนตําบล และ
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ของ อบต.
เกาะเปาะ 

300,000 300,000 300,000  

  1 . 1 . 2 (1 ) โ ค ร งก า ร
เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุณ ธ ร ร ม 
จ ริ ย ธ ร ร ม เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ
ป ร ะ โ ย ช น์ สุ ข ข อ ง
ประชาชน 

20,000 20,000 20,000  

  1 . 1 . 1 (2 ) โ ค ร งก า ร
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความ โปร่ ง ใส ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
อบต.เกาะเปาะ  

20,000 20,000 20,000  

 รวม จํานวน 3 โครงการ 340,000 340,000 340,000  
 1.2)สร้างจิตสํานึก

และความตระหนัก
แ ก่ป ระชาชน ทุก
ภาคส่วนในท้องถ่ิน 

1.2.2(1)โครงการวัน
ปลูกต้นไม้แห่งชาต ิ

15,000 15,000 15,000  

  1.2.2(2)รณรงค์การ
ป ลู ก ห ญ้ า แ ฝ ก อั น
เนื่องมาจากพระราชดําร ิ

10,000 10,000 10,000  

  1 . 2 . 2 ( 3 ) กํ า จั ด
ผักตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งน้ํา 

20,000 20,000 20,000  

 รวม จํานวน 3 โครงการ 45,000 45,000 45,000  
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มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 1.3)สร้างจิตสํานึก
และความตระหนัก
แก่เด็กและเยาวชน 

1 . 3 . 1 (1 ) โ ค ร งก า ร
สายใยรักจากแม่สู่ลูก 

20,000 20,000 20,000  

  1 . 3 . 1 (2 ) โ ค ร งก า ร
ป ฏิ รู ป จิ ต วิ ญ ญ า ณ
เยาวชนคนรุ่นใหม ่

20,000 20,000 20,000  

  1 . 3 . 3 (3 ) โ ค ร งก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ อ บ ร ม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน 

70,000 70,000 70,000  

 รวม จํานวน 3 โครงการ 110,000 110,000 110,000  
 รวมมิติท่ี 1 จํานวน 9 โครงการ 475,000 475,000 475,000  
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ส่วนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

(พ.ศ.2562-2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

มิติ ภารกจิตามมิติ 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้อง กันการ
ทุจริต 

2 . 1 ) ก า ร แ ส ด ง
เ จ ต จํ า น ง ท า ง
ก า ร เ มื อ ง ใ นก า ร
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

1 ) กิ จกร รมประกาศ
เจตจํานงต่อต้ านการ
ทุ จ ริ ต ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
องค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถ่ิน 

0 0 0  

 รวม จํานวน 1 กิจกรรม 0 0 0  
 2.2)มาตรการสร้าง

ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1(1) มาตรการการ
สร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 

0 0 0  

  2.2.1(2)มาตรการออก
คําสั่งอบหมายของนายก
องค์ก รปกครองส่ วน
ท้อง ถ่ิน  ปลั ดองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้อง ถ่ิน 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

0 0 0  

  2 . 2 . 1 ( 3 ) กิ จ ก ร ร ม 
“สร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน” 

0 0 0  

  2 . 2 . 2 ( 1 ) กิ จ ก ร ร ม 
“ ค ว บ คุ ม ก า ร เ บิ ก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ย
ประจําป”ี 

0 0 0  

  2.2.2(2)กิจกรรม “การ
พั ฒ น า แ ผ น แ ล ะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ห า
พัสด”ุ 

0 0 0  

  2.2.2( 3 ) กิ จ ก ร ร ม 
“สร้างความโปร่งใสใน
ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น
งบประมาณ”  

0 0 0  

  2.2.3(1)กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและ
การบริ ก า รประชาชน
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัต ิ

0 0 0  
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มิติ ภารกจิตามมิติ 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  2.2.3(2)กิจกรรมสํารวจ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการ 

0 0 0  

 รวม จํานวน 2 มาตรการ 
          6 กิจกรรม 

0 0 0  

 2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อํ า น า จ ห น้ า ท่ี        
ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
หลั ก ก า ร บ ริ ห า ร
กิจการบ้านเมืองท่ีด ี

2.3.1(1) กิจกรรมการ
ล ด ข้ั น ต อ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 
2.3.1(2) โครงการลด
ข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ 
2 . 3 . 2 ( 1 ) กิ จ ก ร ร ม
ม อ บ ห ม า ย ก า ร
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ในหน่วยงาน 

0 
 
 
0 
 
 
0 

0 
 
 
0 
 
 
0 

0 
 
 
0 
 
 
0 
 

 

 รวม จํานวน 1 โครงการ 
          2 กิจกรรม 

0 0 0  

 2.4การเชิดชูเกียรติ
แ ก่ ห น่ ว ย ง า น /
บุคคลในการดําเนิน
กิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์  

2.4.1(1)กิจกรรมมอบ
เกียรติบัตรให้ กับผู้ ทํา
ประโยชน์และคุณงาม
ความดีให้กับผู้สูงอาย ุ

0 0 0  

 รวม จํานวน 1 กิจกรรม 0 0 0  
 2.5 มาตรการ

จัดการในกรณ ี
ได้ทราบหรือ 
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ 
การทุจริต 
 

2.5.1(1) มาตรการ 
“จัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 
2.5.2(1)มาตรการ “ให้
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 
2.5.2(2)มาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

0 
 
 
0 
 
 
 
0 

0 
 
 
0 
 
 
 
0 

0 
 
 
0 
 
 
 
0 
 

 

 รวม จํานวน 3 มาตรการ 0 0 0  
 รวมมิติท่ี 2 จํานวน 1  โครงการ 

        10  กิจกรรม 
          5  มาตรการ 

0 0 0  
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ส่วนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   

(พ.ศ.2562-2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

 

มิติ ภารกจิตามมิติ 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 . ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม
บทบาทและ
ก า ร มี ส่ ว น
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3 .1 ) การจั ด ให้ มี
และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทาง
ท่ี เป็นการ อํานวย
ค ว า ม ส ะด วกแ ก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถ่ิ น ไ ด้ ทุ ก
ข้ันตอน 

3.1.1(1)กิจกรรม “การ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะเปาะ” 
3.1.1(2)โครงการอบรม
ใ ห้ ค ว า ม รู้
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร 
3.1.2(1)กิจกรรมการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ 
3.1.3(1)โครงการจัด
นิทรรสการแสดงผลงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะเปาะ 
 

0 
 
 
 

20,000 
 
 
 
0 
 
 

10,000 

0 
 
 
 

20,000 
 
 
 
0 
 
 

10,000 

0 
 
 
 

20,000 
 
 
 
0 
 
 

10,000 

 

 รวม จํานวน 2 โครงการ 
          2 กิจกรรม 

30,000 30,000 30,000  

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 
 

3.2.1(1)โครงการจัด
เวทีประชาคม 
3.2.1(2)กิจกรรมจัดตั้ง
ศู น ย์ แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ท่ี
รั บ ผิ ด ช อ บ รั บ เ รื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/ 
3.2.2( 1 ) โ ค ร ง ก า ร 
อบต.เคลื่อนท่ีพบพ่ีน้อง
ประชาชน 
3 . 2 . 3 ( 1 ) กิ จ ก ร ร ม
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ ร้ อ ง เ รียน/ร้ อง ทุก ข์
รับทราบ 

30,000 
 
0 
 
 
 

100,000 
 
 
 
0 
 
 
0 

30,000 
 
0 
 
 
 

100,000 
 
 
 
0 
 
 
0 

30,000 
 
0 
 
 
 

100,000 
 
 
 
0 
 
 
0 
 

 

 รวม จํานวน 2 โครงการ 
          2 กิจกรรม 

130,000 130,000 130,000  

 

 



๙ 

 

มิติ ภารกจิตามมิติ 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 3.3 การส่งเสรมิให้

ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

3.3 .1(1)  มาตรการ
แต่งตั้ งคณะกรรมการ
การจัดทําแผนพัฒนา
องค์ ก า รบริ ห ารส่ วน
ตําบลเกาะเปาะ 
3.3.1(3) กิจกรรมการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน 
3.3.3 (1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเกาะ
เปาะ 

0 
 
 
 
 
0 
 
 
0 

0 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 

 

 รวม จํานวน  2  กิจกรรม 
           1  มาตรการ 

0 0 0  

 รวมมิติท่ี 3  จํานวน 4 โครงการ 
           6 กิจกรรม 
           1 มาตรการ 

160,000 160,000 160,000  

 
 



๑๐ 

 

ส่วนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

(พ.ศ.2562-2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

 

มิติ ภารกจิตามมิติ 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4 .ก า ร
เส ริ มสร้ า ง
แ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง
กลไกในการ
ต ร ว จส อบ
การปฏิบั ติ
ราชการของ
อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง
ส่วนท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบตร วจสอบ
ภ า ย ใ น แ ล ะ ก า ร
ควบคุมภายใน 
 

4.1.1 (1) โครงการ
จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น
ประจําปี  
4.1.2(1)กิจกรรมการ
ติดตามประเมินระบบ
ควบคุมภายใน  
4 .1 .2 (2 )  กิ จ กร รม
รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

0 
 
 
 
0 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 
 
 
0 

 

 รวม จํานวน 1 โครงการ 
          2 กิจกรรม 

0 0 0  

 4.2 การสนับสนุน
ให้ ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได ้

4.2.1 (1) กิจกรรมการ
ให้บริการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชน
ทราบ 
4.2.2.(1)กิจกรรมการ
จัดเผยแพร่รายละเอียด
ข้ อ มู ล ก า ร ดํ า เ นิ น
โครงการและการ ใ ช้
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห้
ประชาชนทราบ 

0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 
 
 
 
 

 

 รวม จํานวน 2 กิจกรรม 0 0 0  
 4.3 การส่ งเสริม

บ ท บ า ท ก า ร
ตรวจสอบของสภา
ท้องถ่ิน 

4.3.1 (1) กิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน 
4.3.2(1) กิจกรรมการ
มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล 

0 
 
 
 
0 
 

0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 

 

 รวม จํานวน 2 กิจกรรม 0 0 0  
 

 

 



๑๑ 

 

มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 4.4 การเสริมพลัง

การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการ ทุจริต 

4.4.1 (1)กิจกรรมการ
เผยแพรเ่ก่ียวกับการ
ต่อต้านการทุจริต 
4.4.2 (1) กิจกรรมการ
ติดป้ายประชาสมัพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจรติ 

0 
 
 

30,000 

0 
 
 

30,000 

0 
 
 

30,000 

 

 รวม จํานวน 2 กิจกรรม 30,000 30,000 30,000  
 รวมมิติท่ี 4 จํานวน 1 โครงการ 

          8 กิจกรรม 
30,000 30,000 30,000  

 
 



๑๒ 
 

ส่วนท่ี 3 

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการ อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก สภาอบต. 
พนักงานส่วนตําบล และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ของ อบต.เกาะเปาะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือเกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ      
ของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอย่างสมํ่าเสมอ 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน) มาตรา 69/1 ได้บัญญัติการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง          
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ได้ตระหนักถึงการนําหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี
(Good Governance)  มาใช้เป็นหลักในการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน             
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จึงได้กําหนดจัดทําโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก สภาอบต. พนักงานส่วนตําบล และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ของ อบต.
เกาะเปาะ ข้ึน   

3. วัตถุประสงค ์

 ๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและผู้ท่ีเก่ียวข้องมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี 
 2 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและผู้ท่ีเก่ียวข้องสามารถคิด
วิเคราะห์และนําผลท่ีได้รับไปปรับใช้เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้เกิดความยั่งยืน  
3.เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  เจ้าหน้าท่ี
จากส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ผู้นําชุมชน ผู้แทนชุมชน  ผู้แทนกลุ่มสตรี  ผู้แทน อสม. และผู้ท่ีเก่ียวข้อง             
4. วิธีดําเนินการ 
 1.ประสานวิทยากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 2.ดําเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 3.ศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีเป็นต้นแบบในการนําหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีมาใช้ในการบริหารราชการ 
 4.รายงานผลการดําเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ 
 



๑๓ 
 

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

6. สถานท่ีดําเนินการ 
 1. ฝึกอบรมโดยการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตาน ี
 2. ศึกษาดูงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

7. งบประมาณ   
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25562     
สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก สภาอบต. พนักงานส่วนตําบล และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ของ 
อบต.เกาะเปาะ เป็นเงิน  300,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและผู้ท่ีเก่ียวข้อง มีความรู้
ความเข้าใจในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี
   ๒. ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและผู้ท่ีเก่ียวข้อง นําความรู้
ท่ีได้รับไปปรับใช้เพ่ือพัฒนางานและองค์กรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 2 

1.ช่ือโครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ ประโยชน์สุขของ 
ประชาชน 

2.หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต        

ของโลกท่ีมากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานท่ีสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี  ซึ่งมี 
ความเก่ียวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะ “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ”       
ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อํานาจท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐในการ
ปฏิบัติงานโดยความซื่อสัตย์และคาดหวังจากประชาชนว่า “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” ต้องรับผิดชอบดูแล จัดการ 
ตัดสินใจเก่ียวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติ  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  จึงเล็งเห็นความสําคัญ
ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสํานึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
องค์กร การทํางานเป็นทีม และปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต รวมท้ังมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน ์
วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน 
จึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของ
ประชาชน ข้ึน 

3.วัตถุประสงค ์
๑.เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะมีคุณธรรม 

จริยธรรม วัฒนธรรมองค์กร การทํางานเป็นทีม และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง 
ในการดําเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ  

๒.เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ได้รับการพัฒนาจิตใจ และ
พัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ 
ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสํานึกในการ
กระทําความดี รู้จัก การให ้การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

๓.เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

4.กลุ่มเป้าหมาย 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ   

 

 

 

 



๑๕ 
 

5.วิธีการดําเนินงานโครงการ 
จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  โดยแบ่งออกเป็น  2  แนวทาง คือ 
๑. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมองค์กร การทํางาน   

เป็นทีม กิจกรรมสันทนาการ  การแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม เป็นต้น 
๒.การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานท่ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี         

รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ/แบ่งปัน และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม                    
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างผาสุก เช่น กิจกรรมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมทําความสะอาดมัสยิด กิจกรรมทําความ
สะอาดหน่วยงานเป็นต้น 

5.ระยะเวลาท่ีใช้ในการดําเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

6.งบประมาณ 

  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62    
สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ         
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน  เป็นเงิน 
20,000 บาท  

7.ผู้รับผิดชอบ                             
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ                                         

8.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑.คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล และ

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  ท่ีได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจมีคุณธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรมองค์กร การทํางานเป็นทีม และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสม 

๒.คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และมีการพัฒนาตนเอง เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสํานึกต่อหน้าท่ีและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม  รู้จักการเสียสละ การช่วยเหลือแบ่งปัน
เสริมสร้างสังคมแห่งความดี มีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

 
 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 3 

1.ช่ือโครงการ : ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.เกาะเปาะ 

2.หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทําให้เกิดภาวะท่ีมีการ

แข่งขันมากข้ึน ทําให้เกิดการขาดคุณธรรม จริยธรรม ก่อให้เกิดปัญหาการขาดระเบียบวินัย ความสามัคคี และ
ความโปร่งใสในการทํางานขององค์กร   

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  จึงเล็งเห็นความสําคัญ
ในการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ือให้ตระหนักถึงคุณธรรม เป็นพ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติงานและตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้สอดคล้องกับการทํางานตามหลัก          
ธรรมาภิบาล สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.เกาะเปาะ 

3.วัตถุประสงค ์
๑.เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหบุ้คลากรในองค์กรมีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ  
๒.เพ่ือใหบุ้คลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ 
๓.เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีภาพลักษณ์ท่ีดแีละทํางานด้วยความโปร่งใส 

4.กลุ่มเป้าหมาย 
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะและจ้างเหมาบริการ  

จํานวน 20  คน  

5.วิธีการดําเนินงานโครงการ 

  จัดกิจกรรมอบรมและความรู้เก่ียวกับคุณธรรม ให้แก่บุคลากรในสังกัด 

5.ระยะเวลาท่ีใช้ในการดําเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

6.งบประมาณ 

  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62    
สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ         
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.เกาะเปาะ  เป็นเงิน 20,000 บาท  

7.ผู้รับผิดชอบ                             
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ                                         

8.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑.บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ  
๒.บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ 
๓.บุคลากรในองค์กรมีภาพลักษณ์ท่ีดแีละทํางานด้วยความโปร่งใส 

 



๑๗ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 4 

1.ช่ือโครงการ : วันปลูกต้นไม้ประจําปีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕62 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ต้นไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญต่อโลกและต่อมนุษย์ เพราะต้นไม้เป็นแหล่งน้ํา    
ลําธารและเป็นท่ีอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมาย ท้ังทําให้ระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติสมดุล แต่ปัจจุบัน  
ปรากฏว่าป่าไม้ถูกตัดทําลายลงไปมากและมีแนวโน้มท่ีจะถูกทําลายมากยิ่งข้ึน ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิต   
และแสดงภาวะโลกร้อน เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติให้เกิดความสมดุลข้ึน กอปรกับหนังสืออําเภอหนองจิกด่วนท่ีสุด ท่ี ปณ 0027.17/6252  ลงวันท่ี 
6 ธันวาคม  2559  แจ้งให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในสังกัด ได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาท่ีสุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รวมท้ังเป็นการอนุรักษ์พันธ์ไม้ท่ีหายากและไม้ท้องถ่ิน ตลอดจนปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชน
ในท้องถ่ินมีใจรักษ์ต้นไม้ รักษ์ป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ รักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น“การสืบสานปณิธาน 
งานของพ่อ” โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีทุกแห่ง ดําเนินการปลูกต้นกันเกรา จํานวน 9,999 
ต้น ในพ้ืนท่ีภายในบริเวณสถานท่ีท่ีปฏิบัติงาน บ้านเรือน ทีสาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชน และพ้ืนท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นสมควร  
  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.  2542 ตามมาตรา 16 (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมตามอํานาจหน้าท่ี มาตรา 67 (7) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของกิจกรรม
ดังกล่าวจึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลเกาะเปาะจัดโครงการวันปลูกต้นไม้ประจําปี
แห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕62 (เพ่ือสืบสานปณิธาน งานของพ่อ) ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาท่ีสุด
มิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีมีต่อการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม 
  2. เพ่ือปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนในท้องถ่ิน 
  3. เพ่ือสร้างความสมานสามัคคีของคนในชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
  

4. เป้าหมาย 
  หน่วยงานราชการระดับตําบล,  ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล, กลุ่ม
สตรี และประชาชนในตําบลเกาะเปาะ  จํานวน 100 คน  
  
 
 
 
 



๑๘ 
 

5. วิธีดําเนินการ 
  ๑.  ประชุมวางแผน 
  ๒.  เสนอโครงการ 

 ๓.  ติดต่อประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 ๔.  จัดเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับปลูกต้นไม้ 
 ๕.  ดําเนินการตามโครงการ 
 ๖.  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

5. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

6.  สถานท่ีดําเนินงาน 
  ตําบลเกาะเปาะ  อําเภอหนองจิก   จังหวัดปัตตาน ี
7. งบประมาณ 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62       
สํานักงานปลัด รายจ่ายประจํา แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการวนัปลูกต้นไม้ประจําปีแห่งชาติ(เพ่ือสืบสานปณิธานงานของพ่อ)  
เป็นเงิน  15,000 บาท   

8. . หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  - องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
  - สํานักงานเกษตรอําเภอหนองจิก 

- สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหนองจิก 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเกาะเปาะ 

9.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  - สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ๑. ประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ล้นพ้นหาท่ีสุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีมีต่อการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่า
ไม้ และสิ่งแวดล้อม 
  ๒. ประชาชนตระหนักและเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  3. ประชาชนมีความสมานสามัคคีของคนในชุมชนและความมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

 
 
 

 

 

 



๑๙ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 5 

1.ช่ือโครงการ : รณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

2. หลักการและเหตุผล 
  การชะล้างพังทลายของดินเป็นปญัหาท่ีสําคัญอย่างหนึ่งของประเทศ มีผลต่อความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักถึงความสําคัญและความ
จําเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจึงพระราชทานพระราชดําริให้มีการนําหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์  
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีข้ึน  เนื่องจากหญ้าแฝกเป็นพืชท่ีสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้ง่าย  มีรากท่ียาว  แผ่กระจายลงไปในดินตรงๆเป็นแผง และง่ายต่อการดูแลรักษา 
  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.  2542 ตามมาตรา 16 (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพระราชบญัญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมตามอํานาจหน้าท่ี มาตรา 67 (7) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะได้เล็งเห็นความสําคัญในการใช้หญ้าแฝก ซึ่งเป็นกิจกรรมเพ่ือ
อนุรักษ์ดิน และน้ํา จงึจัดทํา“โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ ข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีมีต่อการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
  ๒. เพ่ือเป็นการรณรงค์และปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของคนในท้องถ่ิน 
  ๓. เพ่ือป้องกันการพังทลายของดินในพ้ืนท่ีตําบลเกาะเปาะ   

3. เป้าหมาย 
  หน่วยงานราชการระดับตําบล , ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล,       
กลุ่มสตร,ี คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ, และประชาชนในตําบลเกาะเปาะ   

4. วิธีดําเนินการ 
  ๑.  ประชุมวางแผน 
  ๒.  เสนอโครงการ 
  ๓.  ติดต่อประสานกับหน่วยงานติดต่อประสานงานกับสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดปัตตานี เพ่ือ
ขอรับกล้าพันธ์หญ้าแฝก และรับทราบคําแนะนําในการปลูกและการดูแลรักษา 

 ๔.  จัดเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับปลูกหญ้าแฝก 
 5.  อบรมรมให้ความรู้เก่ียวกับการใช้หญ้าแฝก ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 6.  ปลูกหญ้าแฝก จํานวน  5,000  ต้นกล้า  
 7.  ดําเนินการตามโครงการ 
 8.  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 



๒๐ 
 

6.  สถานท่ีดําเนินงาน 
  ตําบลเกาะเกาะเปาะ อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตาน ี
 

7. งบประมาณ 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 สํานักงาน
ปลัด แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน งบดําเนินงาน     
ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนิน
โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิจํานวนเงิน 15,000 บาท  
 

8. . หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  - องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
  - สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดปัตตาน ี
  - สํานักงานเกษตรอําเภอหนองจิก 

- สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหนองจิก 
  - โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ   

9.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  - สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ๑. มีการปลกูหญ้าแฝกในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
  ๒. สามารถลดการพังทลายของดินคันคลองและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีข้ึน 
  3. ประชาชนตระหนักและเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ๔. ประชาชนมีความสมานสามัคคีของคนในชุมชนและความมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
  5. ประชาชนมีความรู้ในการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ํา เพ่ือความยั่งยืนทาง
การเกษตร ในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินสูง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 6 

1.ช่ือโครงการ : สายใยรักจากแม่สู่ลูก  

2.หลักการและเหตุผล 
  จากสภาวะปัญหาสังคมในปัจจุบันท่ีเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาหลายๆ อย่าง เช่น ปัญหาความม่ันคง
ปัญหายาเสพติด  ปัญหาการหย่าร้าง  ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาการเสพติดเทคโนโลยี           
ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  ซึ่งสาเหตุของปัญหาท่ีแท้จริงล้วนมาจากปัญหาท่ีเกิดจากในครอบครัว         
ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัวลดลง ทําให้คนในครอบครัวเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อความคิดและจิตใจของบุตรหลาน  เช่น ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ล้วนมา
จากผู้เป็น พ่อแม่ ท่ีทําให้เกิดปัญหา ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ บุตรหลานในครอบครัว  ส่งผลต่อพฤติกรรม
ทําให้เด็กมีความก้าวร้าวและหลงผิดไปยุ่งเก่ียวกับสิ่งท่ีไม่ดี เช่นยาเสพติดได้ง่ายข้ึน  การส่งเสริมทักษะให้
ผู้ปกครอง  ได้รู้เท่าทันกับปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในครอบครัวและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชน
เป็นสิ่งจําเป็น  การป้องกันย่อมได้ผลลับดีกว่า การแก้ปัญหาในตอนท้ายและการเสริมทักษะ ความรู้ ในการ
แก้ไขปัญหาใหถู้กวิธีเป็นสิ่งท่ีทําจําเป็น   ถ้าทางผู้ปกครองแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนผิดวิธี  อาจ
ทําให้เกิดผลลบัเชิงลบและนําไปสู่ปัญหาสังคมท่ีรุนแรงต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ เห็นความสําคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว  อันท่ีจะนําไปสู่ปัญหาสังคม  จึงได้จัดทําโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูกข้ึน เพ่ือให้ความรู้
เก่ียวกับบทบาทของสถาบันครอบครัวต่อสังคม เสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัว เพ่ือเสริมสร้างสถาบัน
ครอบครัวให้เข้มแข็ง  ซึ่งถือเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติด การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม สอดคล้องกับ
อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.2537  (และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6  ปี  พ.ศ.2552 )  มาตรา 67 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตร ี         
เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา๑๖ (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็ก สตร ีคนชรา และ 

3.วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือส่งเสริมบทบาท และหน้าท่ีของสถาบันครอบครัวต่อสังคม 
  2. เพ่ือส่งเสริมความรัก ความผูกพันธุ์ในครอบครัวให้มากข้ึน 
  3. เพ่ือเสริมสร้างการสร้างสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง 

4.กลุ่มเป้าหมาย 
  คู่แม่ลูก (ลูกมีอายุระหว่าง 10-15 ปี) ในตําบลเกาะเปาะท้ัง 3 หมู่บ้าน จํานวน 25 คู่ 

5.ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
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6.วิธีดําเนินการ 
1. ประชุม ปรึกษาหารือในการดําเนินกิจกรรม และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
2. เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชา 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการโดยผ่านตัวแทนชุมชน สมาชิกสภา อบต. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน             

ประธาน อสม. และประธานกลุ่มสตร ี
4. ดําเนินงานตามโครงการ (รายละเอียดตาม ผนวก ข) 

7.สถานท่ีดําเนินการ 
  ณ องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตาน ี

8.งบประมาณ 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62      
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  งบดําเนินการ หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   ค่าใช้จ่ายใน
การจัดทําโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก เป็นเงิน  20,000  บาท  

9.หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

10.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทของสถาบันครอบครัวต่อสังคม 
  2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกผูกพัน ความรัก ความใกล้ชิด ในครอบครัวมากข้ึน 

๓. กลุ่มเป้าหมายไดร้่วมทํากิจกรรม เกิดความสมานสามัคคี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 7 

1.ช่ือโครงการ : ปฏิรูปจิตวิญญาณเยาวชนคนรุ่นใหม่  

2.หลักการและเหตุผล 
 

เยาวชน คือ ช่วงวัยรุ่นวัยหนุ่มสาว เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างการเป็นเด็กและ
ผู้ใหญ่ ซึ ่ง เปรียบเสมือน หน่อของต้นอ่อนรู ้ว่าตนต้องงอกงามให้สูง ขึ้นสู ่ท้องฟ้า คนหนุ่มสาวเอง
จําเป็นต้องตั้งหลักไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน การเสนอการศึกษาเพื่อชีวิตให้กับคนหนุ่มสาวเพื่อกระตุ้นหลัก
ทางจิตวิญญาณและคุณค่าทางจริยธรรม  ช่วยสร้างและทําให้ศักยภาพของเยาวชนเข้มแข็งขึ้นเพื่อมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และพัฒนาชาติในอนาคต  

แต่ปัจจุบันปัญหาของเยาวชน ทุกวันนี้คือความ  พกพร่องทางจิตวิญญาณ และทําให้เยาวชน
ไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากมายอันเกิดจากสังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันตรายท่ีล้อมรอบตัวเยาวชน 
ซึ่งเยาวชนเหล่านี้ได้ซึมซับพฤติกรรมท่ีไม่สมควรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมความรุนแรง สื่อลามกอนาจาร 
เสพยาเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาด้านการศึกษา ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ปัญหาด้าน
พฤติกรรม ปัญหาครอบครัว นอกจากนี้เยาวชนไทยหันไปเป็นกลุ่มบริโภคนิยมสูง มีวัฒนธรรมการนอนดึกตื่น
สาย สภาพร่างกายท่ีอ่อนแอลง วุฒิภาวะทางอารมณ์ก็เปลี่ยนไป มีการแสวงหาความรู้ ความสุขและการมีเพ่ือน
ใหม่ทางอินเตอร์เน็ต ขาดจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ ทํางานหนักไม่เป็น ขาดความรับผิดชอบ เกียจคร้าน 
ไม่มีทักษะชีวิต เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ จําเป็นจะต้องได้รับการแก้ไข และการแก้ไขปัญหาของเยาวชนได้ คือ
การปฏิวัติทางจิตวิญญาณ (Spiritual Revolution)  ซึ่งคําว่า 'จิตวิญญาณ' นั้น หมายถึง อารมณ์ เชาว์ปัญญา 
ร่างกาย จิตวิญญาณ และอาหารการกิน คือ 5 ส่วนประกอบสําคัญในชีวิต และการปฏิรูป นั้น คือการปรับปรุง
ให้เหมาะสมให้ดีข้ึน หากเม่ือมีการการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนแล้ว เยาวชนก็จะทราบถึงหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ ขอบเขต และความเป็นเยาวชนของตนต่อไป ซึ่งไปสู่การพัฒนาสังคมและพัฒนาชาติในอนาคต
ต่อไป 
    องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ได้เห็นความสําคัญของปัญหา และความจําเป็นท่ีจะต้อง
มีการปฏิรูปจิตวิญญาณของเยาวชนในพ้ืนท่ีตําบลเกาะเปาะ จึงได้จัดทําโครงการปฏิรูปจิตวิญญาณเยาวชนคน
รุ่นใหม่ ประจําปี 2561 ข้ึน เพ่ือให้เยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน มีความรับผิดชอบ เสียสละ ตั้งใจเรียน 
และมีจิตอาสา มากข้ึน   

3.วัตถุประสงค ์
1.เพ่ือพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นเยาวชนให้ดีข้ึน  
2.เพ่ือส่งเสริมส่งเสริมทักษะทางสังคมและความสามารถในการสร้างสรรค์ เพ่ิมทักษะ

ในการใช้ชีวิต  
3.เพ่ือให้เยาวชนได้รู้ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ความเสียสละและมีจิตอาสา 

 

4.กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 1-3  
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

5.วิธีการดําเนินงานโครงการ 
จัดให้มีการดําเนินกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น  2  แนวทาง คือ 
๑. การจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนในเยาวชน ข้อพกพร่องทางจิต

วิญญาณของเยาวชน การปฏิรูปจิตวิญญาณ เป็นต้น 
๒.การจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่ม กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมสมมุติบทบาทต่างๆ เพ่ือแสดงออก

ถึงหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ของเยาวชนท่ีมีต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม เป็นต้น เพ่ิมความคิด ทักษะการใช้
ชีวิต เป็นต้น 

 

6.ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 

7.งบประมาณ 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62    
สํานักงานปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบดําเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดทําปฏิรูปจิตวิญญาณเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประจําปี 2562 เป็นเงิน 20,000บาท   

7.ผู้รับผิดชอบ                             
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ       

8.หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ                                      

 

8.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.สามารถพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นเยาวชนให้ดีข้ึน  
2.สามารถส่งเสริมส่งเสริมทักษะทางสังคมและความสามารถในการสร้างสรรค์ เพ่ิม

ทักษะในการใช้ชีวิต  
3.ทําให้เยาวชนได้รู้ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ความเสียสละและมีจิตอาสามากข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 8 

1.ชื่อโครงการ“ส่งเสริมและอบรมจริยธรรมภาคฤดูรอ้น” 

2. หลักการและเหตุผล  
ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหนึ่งท่ีรู้จักกันท่ัวโลกซึ่งมีประชากรท่ีนับถืออิสลามเป็นจํานวนมาก 

บุคคลท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ปฏิบัติตามบทบัญญัติและคําสอนของศาสนาเรียกว่า“มุสลิม”การปฏิบัติตาม
บทบัญญัตินั้นล้วนแต่ได้รับการถ่ายทอดมาจากท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล)  ซึ่งเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ (ซ.ล) 
เป็นผู้นําบทบัญญัติต่างๆ ของอัลลอฮ์ไปเผยแพร่แก่ชาวโลก บทบัญญัติ หรือคําสอนนับว่าเป็นแนวทางท่ีถูกต้อง 
ในการดําเนินชีวิต  ของชาวไทยมุสลิมทุกคน และได้ปลูกฝังให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา       
ซึ่งท่ีสําคัญเป็นประโยชน์ แก่ชาวไทยมุสลิม   ท่ีต้องยึดแนวทางของท่านไม่ว่าทางด้านคุณธรรม เพ่ือท่ีสามารถ
ป้องกันตัวเองจากสิ่งเลวร้ายท้ังปวงได้ แต่ในการดําเนินชีวิตของเยาวชนในปัจจุบันมีแนวโน้มจะใช้ชีวิต       
เพ่ือตนเองมากกว่าท่ีจะดูแลรับผิดชอบคนรอบข้างหรือสังคมท่ีกําลังตกอยู่ในภาวะของความสับสนความ
หวาดระแวง เพ่ือระลึกถึงคุณงามความดีของศาสดานบีมูฮัมหมัด(ซ.ล) และเพ่ือสร้างแนวคิด ในการค้นหา
ศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชนในการท่ีจะรับผิดชอบดูแลสังคมตามแบบอย่างของท่านศาสดานบีมูฮัมหมัด
(ซ.ล)  

  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.  2542 ตามมาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมตามอํานาจหน้าท่ี มาตรา 67 (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องการให้ความรู้
เด็ก และเยาวชน และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ใหมี้ความรู้ด้านจริยธรรมและหลักปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และเพ่ือสร้าง
แนวคิดในการค้นหาศักยภาพให้แก่เยาวชนในการท่ีจะรับผิดชอบดูแลสังคมตามแบบอย่างของศาสดาฮัมหมัด 
(ซ.ล) จึงกําหนดจัดโครงการ “ส่งเสริมและอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน” ข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนท่ีได้รับการอบรมมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีตามหลักศาสนา

อิสลาม 
  2.  เพ่ือให้เด็ก และเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนําหลักปฏิบัติทางศาสนาไปปฏิบัต ิ   
ในชีวิตประจําวันได้ถูกต้อง 

 3.   เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รู้ถึงการอยู่ร่วมกัน รู้จักการเสียสละ ให้อภัย 
                4.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของความซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตสํานึกโต
ไปไม่โกง 

3. เป้าหมาย 
  จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม และอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนใหแ้ก่ นักเรียน, เด็กและเยาวชน  
ตําบลเกาะเปาะ  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  จํานวน  3 ครั้งๆ ละ  40  คน  รวม  120  คน 
 



๒๖ 
 

 

4. วิธีดําเนินการ 
  ๑. ประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
  ๒. จัดทําและเสนอโครงการ 
  ๓. ติดต่อประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  ๔. ดําเนินงานตามโครงการตามกําหนดการ 
  ๕. ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม 

5. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  

7. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  
  สํานักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี 

8. งบประมาณ 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62     
สํานักงานปลัด รายจ่ายประจํา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน งบดําเนินงาน   ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา“โครงการ ส่งเสริมและอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน” เป็นเงิน 
70,000 บาท   

9. สถานท่ีดําเนินการ 
  โรงเรียนตาดีกาในพ้ืนท่ีตําบลเกาะเปาะ  

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ๑. เด็ก และเยาวชน มีความรู้ด้านจริยธรรมตามหลักศาสนามากข้ึน 
  ๒. เด็ก และเยาวชน ในพ้ืนท่ีได้รับการถ่ายทอดหลัก และวิธีปฏิบัติตนถูกต้องตามหลัก
จริยธรรมของศาสนา 
  3. เด็ก และเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนําหลักปฏิบัติทางศาสนาไปปฏิบัติใน     
เดือนรอมฎอนและในโอกาสอ่ืนๆ  

  4.  เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของความซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตสํานึกโตไปไม่โกง 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 9 

1. ช่ือกิจกรรม : “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลท่ีสูงข้ึน เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่ง
หน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและ
เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ี ส่วนการกํากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะทําได้เท่าท่ีจําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 

ท้ังนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีได้
สร้างความขมข่ืนใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบกับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถ่ินส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่อง
ในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความ
เป็นไปได้สูงท่ีคนทํางานในท้องถ่ิน อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า  

แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางท่ีคนทํางานในท้องถ่ินจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่
มากเท่ากับท่ีคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ดังนั้น จึงมีความจําเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
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หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะเปาะ  ด้วยการจัดทําแผนปอ้งกันการทุจริตในองค์กร 

4. เป้าหมาย 
  4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 
ครั้ง 
  4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบล 
  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
  6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  สํานักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย  
1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ป ีจํานวน 1 ฉบบั 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 10 

1.ช่ือมาตรการ  : การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล   

2. หลักการและเหตุผล 
  พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ เป็นบุคลากรท่ี
มีความสําคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เปน็ธรรม เพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการท่ีเป็นธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 

  เพ่ือให้เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ   
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะเปาะ 
  3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
  3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทํางาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จํานวน 1 
มาตรการ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
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6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ตําแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล   
  6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล   จํานวน 1 
มาตรการ 
  - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน       
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได้ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 11 

1. ช่ือมาตรการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเกาะเปาะ 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอํานาจหน้าท่ี 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
และหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าท่ีต้องทําอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล นั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่าย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับสํานัก กอง   ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดให้การบริหารราชการ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า   
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยาก               
จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ข้ึน  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก  ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
เกาะเปาะ จํานวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย  
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 (1) นายก มอบหมายให้ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ  
 (2) ปลัด  มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ 
  6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัต ิ
  6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ ์
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับด ี
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 12 

1.ช่ือกจิกรรม : “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นเรื่องลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
เหตุผลนี้เองจึงเป็นท่ีมาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค ์

  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  พนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วน
ตําบล  
  6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าท่ีให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติ
ราชการ 
  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล
เกาะเปาะ 
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  6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล
เกาะเปาะพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล เสนอมา   
 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 13 

1. ช่ือกิจกรรม : “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึง
มีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จัดทําทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องทํา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
  3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน ท่ีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

6. วิธีดําเนินการ 
  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว ้

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 



๓๖ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง 
  10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 14 

1.ช่ือกิจกรรม : “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสด”ุ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งกําหนดให้มี
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
  3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
  3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
  3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสด ุ
  3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1  ผู้อํานวยการกองคลัง 
  4.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสด ุ

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของ
จํานวนงบประมาณ 
  6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําป ี
  6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําป ี
  6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 



๓๗ 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 15 

1. ช่ือกิจกรรม  : “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2558 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธรุกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสด ุ

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสด ุ
  6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง  องค์การบรหิารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
  10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได ้

 



๓๙ 
 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 16 

1. ช่ือกิจกรรม : การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ิ

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดนดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One 
Stop Service) ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ 
สอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอํานาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล
เกาะเปาะ ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบ
การทํางานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการท่ีเชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
ท้ังในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการ
ตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ิ
  นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตําบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน 
ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู ้ด้อยโอกาส, ด้านงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน, ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด       การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน    

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัต ิ
  3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 



๔๐ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ทุกสํานัก/กอง/  ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ิ

 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

  ทุกสํานัก/กอง/ องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ      ให้ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้าน
ระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน, 
ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 

  6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

  ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์

  10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ิ
  10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
 
 



๔๑ 
 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 17 

1. ช่ือกิจกรรม : สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ มีหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ี  และหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาลและใน
การปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าท่ีในการ
จัดทําบริการ    สารธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี นั้น องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่
ทราบว่าภารกิจท่ีให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อย
เพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การท่ีจะทราบถึงความพึง
พอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ ประกอบกับจังหวัด แจ้งใหอ้งค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้
มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ของตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพ
การให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถ่ิน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกท้ังเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมีโครงการนี้ข้ึนมา  

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ 
  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
  3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
  3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 



๔๒ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จํานวน 
1 ครั้ง ต่อป ี

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

  พ้ืนท่ีในเขตตําบลเกาะเปาะ 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตาม
รูปแบบท่ีกําหนด 
  6.2 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งใหอ้งค์การบริหารส่วนตําบลทราบ 
  6.3 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
  6.4 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่มีงบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะเปาะ จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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1. ช่ือกิจกรรม  : การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี
นั้น 
  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่า
ปีท่ีผ่านมา องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลด
ข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล
เกาะเปาะ ตามกฎหมายเป็นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
  3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.3 เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะให้สัน้ลง 
  4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลเกาะเปาะ 
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 



๔๔ 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
 
 
 
 
 
 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ี
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนท่ีนายกเมอบอํานาจให้รองนายก หรือปลัด ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร้อมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดง
ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายก และผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกอง/สํานัก ในองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
  10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน
และทําให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 
 
 
 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 19 

1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น 
การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้
การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการ
จึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกัน
ปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เม่ือ
ประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองาน
บริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตตําบลเกาะเปาะ ให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รบัการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนได ้
  3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
  3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใส
สามารถวัดผลการดําเนินงานได ้



๔๖ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตตําบลเกาะเปาะ และผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
 
 
 
 
 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ
  6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
  6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
   6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
   6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
   6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
   6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุก
งานบริการ 
   6.4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการ
ให้บริการแก่ประชาชนท้ังเวลาทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
   6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
  6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
  6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนํา
จุดบกพร่องในการจัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งข้ึน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนได ้



๔๗ 
 

  10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
  10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได ้

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 20 

 
1. ช่ือมาตรการ  :  การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณา
เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
  ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อ
สถานการณ์ท่ีการบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ท้ังนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อ
ผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ภายใต้กรอบอํานาจหน้าท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร  ปลัด   หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัด    หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 



๔๘ 
 

  6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร  ปลัด  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ท่ีได้รับ
มอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนราชการทุกส่วน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอํานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 
 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 21 

1. ช่ือกิจกรรม : มอบเกียรติบัตรให้กับผู้นําประโยชน์และคุณงามความดีให้กับผู้สูงอายุ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรท่ีให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนนําในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
  สํานักปลัด จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
ระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญ
กําลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งม่ัน ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอ่ืนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์
  3 .1 เ พ่ือยกย่องผู้ สู งอายุ ท่ี ให้การสนับสนุนการดํา เนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู ้
  3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ ท่ีได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่
สาธารณชนต่อไป 
  3.3 เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้กับผู้สูงอายุท่ีร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งข้ึน 

4. เป้าหมาย 
  ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีตําบลเกาะเปาะ 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมมอบเกียรติให้กับผู้ทําประโยชน์และคุณงามความด ี
  6.2 ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 6.3 จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา   
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  6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมกิจกรรมมอบเกียรติให้กับผู้ทําประโยชน์และคุณงามความด ี
  6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมมอบเกียรติให้กับผู้ทําประโยชน์และคุณงามความดีเพ่ือเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัด องค์การบริหารบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 22 

1. ช่ือมาตรการ : จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนด
ดัชนีในการประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ 
ท่ีเอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นสิ่งท่ียากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรท่ีจะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี
  3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัต ิ
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
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6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถ่ินท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีด ี
  6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
  6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัต ิ

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 23 

1. ช่ือมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แต่ละประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ
กํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
ตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย 
  กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่
ของการทุจริตจะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบ
เพ่ือให้นักการเมืองท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่ง
หน่วยงานท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีสําคัญ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

6. วิธีดําเนินการ 
  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
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  - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด 
  - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 24 

1. ช่ือมาตรการ :  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอ
ข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้ง
เบาะแสด้วยตนเอง 
  ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจํา
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบล
เกาะเปาะข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
  3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 



๕๖ 
 

  6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
  6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเกาะเปาะ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชนจ์ากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ
ต้องการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 25 

1. ช่ือกิจกรรม : จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

2. หลักการและเหตุผล 
  อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ง
บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิ
บาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได ้

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลxxx ว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะข้ึน 
  2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า 
ตลอดจนเผยแพร่ จําหน่าย   จ่ายแจก รวมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบนี ้
  3. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี ้
   3.1 ข้อมูลข่าวสารท่ีลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
   3.2 ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได ้
   3.3 ข้อมูลข่าวสารอ่ืน 
   3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้าหมาย 
  1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน 1 แห่ง 
  2. จัดทํารายละเอียดการขอใช้บริการ 
  3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการ
รับรองสําเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จํานวน 1 ฉบับ 



๕๘ 
 

  4. จัดเตรียมแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน 1 ฉบับ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
  6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัตจิัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  6.2 เม่ืออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
  6.3 จัดทํารายละเอียดการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ
  6.4 จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร 
เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
  6.5 จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
  6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – พ.ศ.2564 

8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ณ 
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
  2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารท่ีครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน 
  3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 26 

1.ช่ือโครงการ : อบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 

2.หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวารของราชการ พ.ศ. 2540 นับเป็นกฎหมายท่ีมีความสําคัญท่ี

ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่อง “สิทธิท่ีจะรู้” หมายถึง สิทธิท่ี
ประชาชนจะสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ในความครอบครองของรัฐ หน่วยงานภาครัฐจึงต้อง
ปรับตัวในการบริการเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง ภายใต้
หลักการของกฎหมาย ท่ีว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการ
ดําเนินงานเก่ียวข้องกับประชาชนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในด้านต่างๆ นั้น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะและ
ประชาชนท่ัวไป ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ว่าข่าวสารประเภทใดสามารถเปิดเผยได้ ประเภทใดไม่สามารถ
เปิดเผยได้ตามหลักท่ีว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” จากเหตุผลข้างต้น องค์การบริหารส่วนตําบล
เกาะเปาะ จึงเล็งเห็นว่าสมควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานและ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตตําบลเกาะเปาะ  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
มากข้ึน จึงได้จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ข้ึน 

3.วัตถุประสงค ์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

ผู้นําชุมชนตัวแทนกลุ่มสตรี และประชาชนท่ัวไป มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ      พ.ศ. 2540  

2.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
ผู้นําชุมชนตัวแทนกลุ่มสตรี และประชาชนท่ัวไป ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ พรบ. และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

4. เป้าหมาย 
  เพ่ือใหผู้้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ผู้นํา
ชุมชนตัวแทนกลุ่มสตรี และประชาชนท่ัวไป จํานวน 50 คน 

5. วิธีดาเนินการ  



๖๐ 
 

4.1 เชิญผู้เก่ียวข้องมาประชุม เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการ 
  4.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  4.3 เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ
  4.4 ดําเนินการตามโครงการ    
   - จัดฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

6.งบประมาณ 
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62    
สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ         
อบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เป็นเงิน 20,000 บาท  
7. ระยะเวลาดาเนินการ  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. สถานท่ีดาเนินงาน  
ห้องจะบังติกอ  โรงแรมซีเอส อ.เมือง จ.ปัตตานี  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
8.๑ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ         

ผู้นําชุมชน ตัวแทนกลุ่มสตรี และประชาชนท่ัวไปมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  

8.๒ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ          
ผู้นําชุมชน ตัวแทนกลุ่มสตรี และประชาชนท่ัวไปสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ตามหลักการแห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 27 

1. ช่ือกิจกรรม : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้านการคลัง ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

2. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก
ในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถ่ินในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถ่ินต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
เป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือ
การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนภายในตําบลเกาะเปาะ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

6. วิธีดําเนินการ 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการชําระภาษีท้องถ่ิน และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ และปิดประกาศข้อมูล
ดังกล่าวท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสใน
การปฏบิัติงาน 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 28 

1. ช่ือโครงการ : จัดนิทรรสการแสดงผลงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
  ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ใน
การดําเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องปูพ้ืนฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้สามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล จึงจําเป็นต้อง
พิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละ
ข้ันตอนท่ีต่างกันเป็นสิ่งสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการ
พัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าท่ี อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะให้ประชาชน
ได้รับทราบ  
  2. เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
  3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล
เกาะเปาะ  

4. เป้าหมาย 
  จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะในรอบปีท่ีผ่านมา   

5. พื้นท่ีดําเนนิการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดําเนินการประชุม 
  6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ 
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  6.4 จัดทําบอร์ดนิทรรศการแสดงผลงาน 
  6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62    
สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดนิทรรส
การแสดงผลงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ เป็นเงิน 20,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของอบต. ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เป็นตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี ้
   - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจใน
สื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 29 

1.  ช่ือโครงการ : จัดทําเวทีประชาคม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
     
   การมีส่วนร่วมของประชาชนมีบทบาทสําคัญในการตอบสนองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชน 
ใน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการตื่นตัวของประชาชนในปัญหาต่างๆท่ีอาจกระทบกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของประชาชน และยังมีบทบาทท่ีสําคัญใน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชนและ
ผู้ดาเนินการโครงการ รวมถึงบทบาทให้คําแนะนํา คําปรึกษากับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ดังนั้น  เพ่ือให้เกิด       
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถ่ิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม หมู่บ้าน ชุมชน ให้มาก
ท่ีสุด และเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีหรือเปิดโอกาสรับฟังเสียงจากประชาชนมากข้ึน อีกท้ังเป็นการเสริมสร้าง
กระบวนการ การเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนหรือการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ เพ่ือตอบปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การ
บริการส่วนตําบลเกาะเปาะ จึงได้จัดทํา “จัดทําเวทีประชาคม” ข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือรับทราบ ความต้องการ สภาพปัญหาของชุมชน ระดมความคิดพร้อมท้ังแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นจากหลายฝ่าย ลําดับความสําคัญ  
2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเอง  

4. เป้าหมาย 
๑.  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ   
2.  ผู้นําชุมชน (กํานัน,ผู้ใหญ่บ้าน,กรรมการหมู่บ้าน,โต๊ะอิหม่าม และสมาชิกสภา อบต.) 
3.  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  

  4.  ผู้แทนกลุ่มประชาชนและประชาชนในพ้ืนท่ี 
  5.  เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี    

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 –พ.ศ. 2564    

6. วิธีการดําเนินการ 
1. จัดทําหนังสือแจ้งกลุ่มเป้าหมาย 
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2. แจ้งประสานขอความร่วมมือจากกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3. ประชุมประชาคมตําบล เพ่ือนําปัญหาความต้องการจากประชุมประชาคมหมู่บ้าน

จัดลําดับ ความสําคัญเพ่ือดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการทํางานของหน่วยงานต่อไป 
4. ประเมินผลโครงการ 
 
 
 
 
 
 

7. งบประมาณ 
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62    

สํานักงานปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบดําเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดเวทีประชาคม เป็นเงิน 30,000 บาท   

8. สถานท่ีดําเนินการ 
หอ้งประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

10. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถรับทราบ ความต้องการ สภาพปัญหาของชุมชน ระดมความคิดพร้อมท้ัง

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหลายฝ่าย ลําดับความสําคัญ  
2. สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเอง  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 30 

1. ช่ือโครงการ : การจัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เกาะเปาะ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และ
มีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถปุระสงค ์
  3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตําบล
เกาะเปาะ 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ
กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได ้

5. วิธีดําเนินการ 
  5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 



๖๗ 
 

  5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม
ความจําเป็นและเร่งด่วน 
  5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

 

 

 

 

 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี ้
   6.1 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
   6.2 ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 073-330891   
   6.3 ทางเว็บไซต์  
   6.4 ทางไปรษณีย ์

7. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
  9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  9.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 31 

1. ช่ือโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะเคลื่อนท่ีพบพี่น้องประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และ
มีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการ
ในเชิงรุก จึงได้จัดทําโครงการองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะเคลื่อนท่ี เพ่ือสํารวจความต้องการของ
ประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ดําเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง 
และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าท่ี อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย
เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจําเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือให้ประชาชน
เดือดร้อนน้อยท่ีสุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเกาะเปาะ ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน 
  3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะ
เปาะกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ ์
  นําบริการในหน้าท่ีของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ออกไปให้บริการ
แก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในพ้ืนท่ีท้ังหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  

5. พื้นท่ีดําเนินการ 



๖๙ 
 

  กําหนดให้ออกเคลื่อนท่ีร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตตําบล
เกาะเปาะ   

6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัต ิ
  2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีท่ีจะนําไปให้บริการ
แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะท้ังหมด 
  4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนท่ี   
  5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
 
 
 
  6. วิธีดําเนินการ 
   1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัต ิ
   2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
   3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย   
   4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนท่ี   
   5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
  6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนท่ี 
  7. นํากิจกรรมงานในหน้าท่ีออกบริการประชาชน 
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  กําหนดออกให้องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะเคลื่อนท่ีร่วมกับการประชุมเวทีประชาคม
ทําแผนพัฒนาชุมชน   

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62    
สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อบต.เคลื่อนท่ี
พบพ่ีน้องประชาชน  เป็นเงิน 100,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ซึ่งได้
เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมท้ังได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ อย่างท่ัวถึง 
  10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ มีโอกาสได้แสดง
ความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะร่วมรับฟัง ท้ังในเรื่องการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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1. ช่ือกิจกรรม : รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัต ิ
  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการดําเนินการ 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

6. วิธีการดําเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 



๗๑ 
 

9. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  10.1 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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ลําดับท่ี 33 

1. ช่ือมาตรการ : แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7  - ข้อ 12 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบล มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะและตัวแทนประชาชนจากทุก
ภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ให้สอดคล้องกับประเด็น
หลักการพัฒนาท่ีประชาคมองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน กําหนดด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

6. วิธีดําเนินการ 
  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 



๗๒ 
 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ มีคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 34 

1. ช่ือโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
พัฒนาท้องถ่ินเป็นสําคัญ     จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผน
ชุมชนข้ึนมาด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนท่ีว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพ่ือต้องการให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง”    การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้า
ไปทําให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชน
ของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ 
และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาท่ีตอบมน
องความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัดของ
ชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
สามารถกําหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าท่ีจะตัดสินใจด้วยตนเองได ้

4. เป้าหมาย 
  ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

5. วิธีดําเนินการ 
  5.1 ประชุมผู้บริหาร กํานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
  5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและ
เสยีงตามสายในหมู่บ้าน 
  5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกําหนดการ 
  5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 



๗๓ 
 

  (ปีงบประมาณ 2562 - 2564)  

7. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยู่
ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
ความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมท้ังปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมท่ีดี
ให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ินของตนเองได ้
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 35 

1. ช่ือกิจกรรม : การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือนําผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต่อไป 
  ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จึงได้จัดทํา
โครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ   
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ มีการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ 
  3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
  3.3 เพ่ือดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตําบล   
เกาะเปาะ 



๗๔ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเกาะเปาะ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
 
 
 
 
 
 
 

6. วิธีดําเนินการ  
  1 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  2 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ 
  3 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของเทศบาล   
  4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
  5 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  6 การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
  7 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  
  8 การติดตามและประเมินผล 
  9 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดําเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปีท่ี
ผ่านมา 
  
 
 



๗๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติท่ี 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 36 

1. ช่ือโครงการ : การจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี  

2. หลักการและเหตุผล 
        การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง
จากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบสําคัญ  ท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นข้ันตอนถูกต้อง   
ตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนดโดยฝ่ายผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน อีกท้ังยังเป็นการ
กําหนดให้มี  ลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติท่ีมีขอบเขตแนวทางท่ีถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็น        
แนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับ
มีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง จะทําให้การปฏิบัติงาน ขององค์การบริหาร    ส่วน
ตําบลเกาะเปาะ  เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการนอกจากนี้            การ
จัดทําแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

3.  วัตถุประสงค์ 
         ๒.๑ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงินการ
บัญชี และด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
         ๒.๒ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด  
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        ๒.๓ เพ่ือสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
        ๒.๔ เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวในการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
        ๒.๕ เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

4.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
        ๓.๑ ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมท้ังการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบของหน่วย
รับตรวจ จํานวน 3 ส่วนงาน ประกอบด้วย 
               ๓.๑.๑  สํานักงานปลัด 
               ๓.๑.๒  กองคลัง 
               ๓.๑.๓  กองช่าง 
 
 
        ๓.๒ เรื่องท่ีตรวจสอบ  
  สํานักงานปลัด ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง 
  กองคลัง ตรวจสอบทางการเงินและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  กองช่าง ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
      ๓.๓ ระยะเวลาของข้อมูลท่ีตรวจสอบ 
 ตรวจสอบข้อมูลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ( ๑ ตุลาคม ๒๕60  - ๓๐ กันยายน ๒๕61 ) 
      ๓.๔ รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ปรากฏตามเอกสารท่ีแนบ  

6. วิธีการดําเนินการ 
  6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมท้ังการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
  6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งท่ีทาง
ราชการกําหนด เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย 
  6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ.2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลป่าบอน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานมากข้ึน 
  10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
  10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 37 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีสําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่
ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าท่ี
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการ
กําหนดระบบการควบคุมภายใน    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
จึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
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  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
  3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจ
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
  3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย 
  เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

 

 

5. วิธีดําเนินการ 
  5.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
  5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เกาะเปาะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพ่ือสรุป
ข้อมูล 
  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและผู้บริหารทราบ 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ทุกกอง/สํานัก ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
  3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 
  4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีวางไว ้
  5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 



๗๙ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตาม
กําหนดเวลา 
  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข 
  10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 38 

1. ช่ือกิจกรรม : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะกําหนดหน้าท่ีของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ี
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลัก
คุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะ
เปาะ เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ การตรวจสอบ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
  3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ยา้ย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูส่วนตําบล พนักงานจ้าง ท่ีมีการดําเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคล 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

6. วิธีการดําเนินการ 



๘๐ 
 

  มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล      
เกาะเปาะ กระบวนการต่างๆ เก่ียวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
 
 
 
 
 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 ตัวช้ีวัด 
  กําหนดเป็นระดับข้ันของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณา
จากความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ ์
  ประชาชนได้รับรับทราบ ตรวจสอบ เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน 
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมท้ังเปิดเผย
และสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวได ้
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 39 

1. ช่ือกิจกรรม  : การให้บริการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการดําเนินโครงการและการใช้งบประมาณให้
ประชาชนทราบ  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้า ท่ีจะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าท่ี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ 
จัดทําใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ สําหรับการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ท้ังการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึง
จําเป็นต้องมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการดําเนิน
โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนทราบ กิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได ้

4. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

5. วิธีการดําเนินการ 
  สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ให้ประชาชนทราบทาง
ชอ่งทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เม่ือสิ้นปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 



๘๒ 
 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

7. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

9. ตัวช้ีวัด 
  มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลัพธ ์
  ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะเปาะทําให้เกิดความโปร่งใส  ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 40 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความพร้อมท่ี
จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องท่ีสําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็น
สิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ได้ดําเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้
และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับท้องถ่ินด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู้ไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนา
องค์กร พัฒนาท้องถ่ิน ให้ท้องถ่ินมีความเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความ
เข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าท่ี 
  3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จํานวน 6 คน 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 



๘๓ 
 

  ท้ังในองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ และหน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 
  6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมท้ังภายในองค์การบริหารส่วน
ตําบลและหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ารับการอบรมหรือร่วม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
  6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา
เพ่ือส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก/
กองงานท่ีรับผิดชอบ 
  6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารสว่นตําบลเกาะเปาะ 
  6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถ่ิน และ
รายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ทราบ 
 
 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
10. ผลลัพธ ์
  10.1 สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าท่ี 
  10.2 สมาชิกสภาท้องถ่ินได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ 
  10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
  จํานวนสมาชิกสภาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จํานวน 6 ราย ได้รับการ
ฝึกอบรม  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 41 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก่ียวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถ่ิน อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องทําหน้าท่ีของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และท่ีสําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถ่ิน 
เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
ท้องถ่ินในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และ
การมีส่วนร่วมในการทํางาน 
  3.2 เพ่ือเปน็การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย 



๘๕ 
 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จํานวน 6 คน 

5. พื้นท่ีดําเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

6. วิธีดําเนินงาน 
  6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานใน
เรื่องต่างๆ   
  6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีนําข้อมูลแจ้ง
ในท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนท่ีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
 
10. ผลลัพธ ์
  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน เกิดทัศนคติท่ีด ี
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 42 

1. ช่ือกิจกรรม : การเผยแพร่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ

ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ตําแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่า
มีการกระทําคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเผยแพร่เก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต ในช่องทางต่างๆของหน่วยงาน  
  3.2 เพ่ือจัดทํากิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่การต่อต้านการทุจริต 
  4.2 มีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

6. วิธีดําเนินการ 



๘๗ 
 

  6.1 จัดทําช่องทางการเผยแพร่การต่อต้านการทุจริต 
  6.2 จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  10.1 ได้เผยแพร่เก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต ในช่องทางต่างๆของหน่วยงาน  
  10.2 เกิดจัดทํากิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต 
 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 43 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 

จําเป็นท่ีทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
ในจังหวัดได้ตระหนักถึงปญัหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลเกาะเปาะ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  พ้ืนท่ีตําบลเกาะเปาะ 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ ์
  6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
  6.3 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
  6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 



๘๘ 
 

  6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
  6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62    
สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ  หมวดค่าวัสดุ  รายการวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ เป็นเงิน 30,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
  10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 

  
 

คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
ท่ี 414/2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี 

------------------------------------------------------ 
     ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560-

2564) ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” และ
นโยบายของรัฐบาล ข้อท่ี 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับและ
ตอบสนองความต้องกันพร้อมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ นั้น
เพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กําหนดยุทธศาสตร์ท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต”  

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนตําบล      
เกาะเปาะ  จึงกําหนดใหจ้ัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ.2562 – 
2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบล
เกาะเปาะ ต่อไปเพ่ือให้เกิดการบูรณา-การความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูป
แบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : 
ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ 
ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
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 ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  จึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ   โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 

1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  ประธานคณะทํางาน 
2. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  รองประธานคณะทํางาน  
3. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ   คณะทํางาน 
4. ผู้อํานวยการกองช่าง     คณะทํางาน 
5. ผู้อํานวยการกองคลัง     คณะทํางาน 
6. หัวหน้าสํานักปลัด     คณะทํางาน/เลขานุการ 

ให้คณะทํางานมีอํานาจหน้าท่ี ดังนี ้
     1. ศึกษาวิเคราะห์ทําความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     2. วางแผน จัดทํา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     3. กํากับดูแลให้มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     4. จัดทํารายงานติดตามและสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

     ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันท่ี   28  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2560 

 

 

(นายอิทธิกร  ต่วนปูเตะ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
เรื่อง เจตจํานงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 

-------------------------------- 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3     
(พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของรัฐบาลข้อท่ี 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมันใน    
ระบบราชการ นั้น 

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จึงได้กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส        
เพ่ือมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสําหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติ
ควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งม่ันท่ีจะนําหน่วยงานให้ดําเนินงานตามภารกิจด้วยความ
โปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว           
จึงกําหนดแนวทางให้เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ถือปฏิบัติและดําเนินการ ดังนี ้

1.บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริหารท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

2.ปลูกฝั่งค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม นําหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 

3.ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดําเนินการใหเ้กิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอน และเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติ       
โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน
ศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

5.กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผู้ท่ีทุจริตอย่างจริงจัง 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี    10  มกราคม  พ.ศ. 2561 
 
 

(นายอิทธิกร  ต่วนปูเตะ) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
 
 



 
    

 

  
 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
เรื่อง ประกาศเจตจํานงนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 

-------------------------------- 

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มีกรอบแนวคิด           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบล
เกาะเปาะ ให้เคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ส่งเสริมคนดี มีจิตบริการ และดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงโดยมี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นพ้ืนฐานภายใต้องค์กรธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบาย จึงขอประกาศ
เจตจํานงนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้  

1.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีดีงามและใช้หลักธรรมในการดําเนินชีวิต 
2.สร้างทัศนคติท่ีดีงามในการสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามขององค์กร    
3.ส่งเสริมการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานําทางชีวิตมีความขยันประหยัดและ 

ซื่อสัตย ์ 
4.บุคลากรขององค์กรปฏิบัติหน้าท่ีและดําเนินชีวิตโดยยึดถือหลักความสุจริต และต่อต้านการ

กระทําท่ีเป็นพฤติกรรมการทุจริต 
5.สร้างความสามัคคี พัฒนาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเครือข่ายทุกภาคส่วน 

เพ่ือให้เป็นองค์กรท่ีบุคลากรมีจิตสํานึกโดยยึดถือคุณธรรม และมีการปฏิบัติท่ียืดถือจริยธรรม
ในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าท่ี  

จึงประกาศใหท้ราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี           มกราคม  พ.ศ. 2561 
 
 

(นายอิทธิกร  ต่วนปูเตะ) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
 
 
 

    

 

  
 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

-------------------------------- 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานและ
กํากับดูแลให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติหน้าท่ีอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับผิดเม่ือเกิดความผิดพลาด   
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่สังคมว่า การขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรม โดยจะ 

1.ปฏิบัติงานทุกข้ันตอนมีความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่างครบถ้วน
และเคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

2.ปลูกฝังและสร้างให้ เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริตและ
กระบวนการของหน่วยงานท่ีมีการกําหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน รวมไปถึงการ
มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในท่ีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน       
เห็นความสําคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการ
ทุจริตได ้  

3.ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่างๆในหน่วยงาน ไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการ
ลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเกิดความอายหรือความกลัวท่ีจะ
กระทําการทุจรติ  

จึงประกาศใหท้ราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี           มกราคม  พ.ศ. 2561 
 
 

(นายอิทธิกร  ต่วนปูเตะ) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
 
 
 

    

 

  
 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

-------------------------------- 

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตําบล
เกาะเปาะ มีเจตนารมณ์ร่วมกันท่ีจะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด โดยการให้บริการด้านความ                
โปร่างใส เพ่ือความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  

ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  ดําเนินการดังนี้  
1.บริหารงานและปฏิบัติงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม  
2.ปลูกฝั่งค่านิยมทัศนคติให้ บุคลากรในองค์กรและบุคลากร ได้มีความรู้ความสามารถยึด 

หลักคุณธรรม จริยธรรม และนิยมนําหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิต 

3.ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม บทบาทการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการดําเนินกิจการทุกรูปแบบ  

4.มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้
มาตรการการลงโทษข้ันสูงกับผู้ทุจริตคอรัปชั่น และผู้ท่ีเก่ียวข้อง  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี           มกราคม  พ.ศ. 2561 
 
 

(นายอิทธิกร  ต่วนปูเตะ) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
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