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 องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กร
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ส่วนที ่1 
บทนํา 

 

1. การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้

ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานท่ีอาจเก่ียวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่ 
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน ได้แก่ 
การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์ 
สําคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพ่ิมมากย่ิงข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังน้ี 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 
จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 

สาเหตุและปัจจัยท่ีนําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้ 
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาส
หน่ึงท่ีทําให้เกิดการทุจริต 
2) ส่ิงจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ้งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คน 
ในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะทําพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากย่ิงข้ึน 
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหล่าน้ี 
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซ้ือ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังน้ันจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ 
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เจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหน่ึง 
ท่ีทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ทําให้เจ้าหน้าท่ี 
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากย่ิงข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็น 
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทํา 
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง 
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยท่ีนําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แต่ละแห่งสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความ 
เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันย่ิงจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากย่ิงข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหา 
ลําดับต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน 
ของทางราชการอยู่เสมอ ซ่ึงได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการ 
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างย่ิง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณะคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเป็น 
เครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ท่ี 35 - 38 คะแนน จาก 
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี 3 ในประเทศ 
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย 
เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน 
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 
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ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม 
ท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีทําให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน 
โครงสร้างสังคม ซ่ึงเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหน่ึงคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ 
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วน 
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ซ่ึงนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีต 
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานท่ีไม่ได้ 
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมา 
ข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ 
ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ 
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะ 
สูงข้ึนได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมี 
พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด 
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหาร 
จัดการท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างย่ังยืนจึงได้ดําเนินการจัดทํา 
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) 
เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหาร 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 
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3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good Governance) 

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4. เป้าหมาย 
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึง 

ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ของข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึง 
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี 
มีจิตสํานึกรักท้องถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้าน 
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายใน
การเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
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ส่วนที่ 2   
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี 

(พ.ศ.2561 – 2564) 

มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การสร้าง
สังคมท่ีไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรท้ัง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา
ท้องถ่ินและฝ่าย
ประจําขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

1.1 โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพ่ือเพ่ิมการบริหารงาน
ของผู้บริหารฯ 
1.1.1 (1กิจกรรมการบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาล 
1.1.1 (2) กิจกรรมการ
พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม 
1.1.1 (3) กิจกรรมส่งเสริม 
คุณธรรมและจรยิธรรมในการ 
ป้องกันการทุจริต 
1.1.1 (4) โครงการฝึกอบรม 
คุณธรรม จริยธรรม แก่ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ 
พนักงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 
1.1.3(1)มาตรการ “จัดทํา
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน” 
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ใช้
งบประมาณ
อันเดียวกัน 

 1.2 การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถ่ิน 

1) โครงการปลูกต้นไมเ้พ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลก
ร้อนในเขตพ้ืนท่ี อบต. 
2) โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริและเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3)โครงการงานส่งเสริมอาชีพ 
 

5,000 
 
 

30,000 
 
 

100,000 

5,000 
 
 

30,000 
 
 

100,000 

5,000 
 
 

30,000 
 
 

100,000 

5,000 
 
 

30,000 
 
 

100,000 

 

 1.3 การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1) โครงการจัดอบรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน เช่น 
การเข้าค่ายเยาวชน 
 
2) โครงการมัสยิดสานใจ  
(กิจกรรมบรรยายธรรม แก่ 
เยาวชนในพ้ืนท่ีโดยเน้นมสัยิด
เป็นศูนย์กลางฯ) 

100,000 
 
 
 

50,000 

100,000 
 
 
 

50,000 

100,000 
 
 
 

50,000 

100,000 
 
 
 

50,000 

 

มิติท่ี 1 รวม 1 มาตรการ 3 กจิกรรม 
6โครงการ 

485,000 485,000 485,000 485,000  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2564) 

-6- 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) 

มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

 กิจกรรมประกาศเจตจํานง 
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการการสร้าง 
ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
บุคคล 
2.2.1 (2) มาตรการออกคําสั่ง 
มอบหมายของนายกองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ปลัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้าง 
ความโปร่งใสในการพิจารณา 
เลื่อนข้ันเงินเดือน” 
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุม 
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี” 
2.2.2 (2) กิจกรรม “การ 
พัฒนาแผนและกระบวนการ 
จัดหาพัสด”ุ 
2.2.2 (3) กิจกรรม “สร้าง 
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณ” 
2.2.2 (4) โครงการเผยแพร ่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – 
จัดจ้าง 
  
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) 

มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  2.2.3 (1) กิจกรรมการ 
จัดบริการสาธารณะและการ 
บริการประชาชนเพ่ือให้เกิด 
ความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัต ิ
2.2.3 (2) โครงการจ้างสํารวจ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.2.3 (3) กิจกรรมการใช้บัตร 
คิวในการติดต่อราชการ 
2.2.3 (4) มาตรการ 
“ยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อํานาจหน้าท่ีให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ี
ดี 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.1 (2) โครงการลด 
ข้ันตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ 
อํานาจอนุมัต ิอนุญาต สั่งการ 
เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
2.3.2 (2) มาตรการมอบ 
อํานาจของนายกองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.3.2 (3) มอบอํานาจเจ้า 
พนักงานท้องถ่ินตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
2.3.2 (4) มาตรการการออก 
คํา สั ่ง ม อ บ ห ม า ย ข อ ง 
นายก อบต. ปลัดอบต. 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) 

มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล 
ในการดําเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏบัิต ิ
ตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ 

2.4.1 โครงการวันแม่แห่งชาติ
(กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแมด่ีเด่น) 
2.4.2 โครงการวันพ่อแห่งชาติ
(กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณพ่อดเีด่น) 
 

30,000 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

30,000 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

30,000 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

30,000 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทํา 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.1 (2) กิจกรรม “การ
จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลกายูบอเกาะ” 
2.5.2 (1) กิจกรรม ให้ความ 
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได ้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัตริาชการของ
อบต.กายูบอเกาะ 
2.5.2 (1) มาตรการ “ให้
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 
2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งตั้ง 
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 
2.5.3 (2) มาตรการ 
“ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง 
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ี 
ของอบต.กายูบอเกาะว่าทุจริต
และปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 

 

มิติท่ี 2 รวม 11 มาตรการ 10 กิจกรรม 
5 โครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) 

มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม 
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ 
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสาร 
ในช่องทางท่ีเป็น
การอํานวยความ
สะดวกแก่ 
ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้ทุก
ข้ันตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสาร 
ของ อบต.กายูบอเกาะให้ม ี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 
3.1.1 (2) กิจกรรม “การออก 
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลกายูบอเกาะ” 
3.1.1 (3) กิจกรรม “อบรมให้ 
ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” 
3.1.2 (1) มาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารท่ี
สําคัญและหลากหลาย” 
 
3.1.2 (2) กิจกรรม “การ 
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารดา้น 
การเงิน การคลัง พัสด ุและ 
ทรัพย์สินของเทศบาล และการ 
รับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับ 
การเงินการคลัง” 
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้ม ี
ช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารของ อบต.กายู
บอเกาะ” 
3.1.3 (2) โครงการสื่อ 
ประชาสมัพันธ์ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) 

มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 

3.2.1(1) โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน 
3.2.1(2) โครงการจัดเวที
ประชาคมระดับตําบล 
3.2.1 (3) การดําเนินงานศูนย์ 
รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต. 
กายูบอเกาะ  
3.2.3 (2) กิจกรรม รายงาน 
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ 
ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข์รับทราบ 

5,000 
 

1,750 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

 

5,000 
 

1,750 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

5,000 
 

1,750 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

5,000 
 

1,750 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

 

 3.3 การส่งเสรมิ
ให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนา อบต. 
3.3.1 (2) ประชุมประชาคม 
หมู่บ้านและประชาคมตําบล 
ประจําปี 
3.3.1 (3) การส่งเสริมและ 
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้ง 
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 

มิติท่ี 3 รวม 5 มาตรการ  7 กิจกรรม 
3 โครงการ 

6,750 6,750 6,750 6,750  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) 

มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การ 
เสรมิสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ 
การปฏิบัต ิ
ราชการของ 
องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัดวาง 
ระบบและรายงาน 
การควบคุมภายใน 
ตามท่ี
คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน 
กําหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดทํา 
แผนการตรวจสอบภายใน 
ประจําปีประจําปีงบประมาณ 
2560 
4.1.1 (2) โครงการจัดทํา 
รายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม 
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม 
ประเมินผลระบบควบคุม 
ภายใน อบต.กายูบอเกาะ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือการ 
บริหารราชการ 
ตามช่องทางท่ี
สามารถดําเนินการ
ได ้

4.2.2 (1) กิจกรรมการ 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ 
ประชาชนไดร้ับทราบ 
4.2.2 (2) กิจกรรมการมสี่วน 
ร่วมของประชาชนในการ 
ตรวจสอบการรับ การจ่าย 
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน 
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
กายูบอเกาะ 
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา 
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
จากตัวแทนชุมชน 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) 

มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.3 การส่งเสรมิ 
บทบาทการ 
ตรวจสอบของสภา 
ท้องถ่ิน 

4.3.1 (1) โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตําบลฯลฯ 
4.3.2 (1) กิจกรรมการมสี่วน 
ร่วมในการปฏบัิติงานของ 
สมาชิกสภาองค์การบรหิาร 
ส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

200,000 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

200,000 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

200,000 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

200,000 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 4.4 เสรมิพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการ 
ทุจริต 

4.4.1 (1) กิจกรรมการตดิ
ป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจรติ 
 

5,000 
 
 
 

5,000 
 
 
 

5,000 
 
 
 

5,000 
 
 
 

 

มิติท่ี 4 รวม 1  มาตรการ 6 กิจกรรม 
3 โครงการ    

205,000 205,000 205,000 205,000  
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ส่วนท่ี 3 
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ส่วนที ่3 

 

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์ 
สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ประจําปี 2560 

2. หลักการและเหตุผล 

         ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้องค์กรประสบผลสําเร็จตามนโยบายและความต้องการของ
ประชาชน  องค์กรจะประสบผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพน้ัน บุคลากรจะต้องมีความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ  กฎหมาย  ตลอดจนการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ดังน้ัน การพัฒนาและส่งเสริม
ความรู้ของพนักงานส่วนตําบล จึงจําเป็นท่ีต้องมีในการบริหารงานบุคคล เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพการของบุคลากร
และงานน้ันมีประสิทธิภาพ   สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในยุค   โลกาภิวัตน์ประสบผลสําเร็จและก้าวไปสู่
ความเป็นธรรมาภิบาลในอนาคตได้น้ัน ภาครัฐจําเป็นต้องพัฒนาบุคลากรของตนให้อยู่ในความเตรียมพร้อมท่ีจะรับการ
เปลี่ยนแปลง และมีทัศนคติการทํางานโดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมาย ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีความเป็นธรรม มีความมุ่งม่ันท่ีจะทํางานให้บรรลุผลและรู้จักทํางานร่วมกับ
ประชาชน    โดยเฉพาะบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ท่ีปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน 
จะต้องคํานึงถึงคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนเป็นประการสําคัญ  และจะต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมใหม่ร่วมกันเพ่ือความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การต่อไป  ด้วยเหตุท่ี
ระบบราชการเต็มไปด้วยระเบียบและกฎเกณฑ์มากมายขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนน่ันเอง และเป็นส่วนหน่ึงท่ีน่าคิดว่าประสิทธิภาพจะเกิดข้ึนได้อย่างไรในท่ามกลางของกฎเกณฑ์ต่าง 
ๆ เหล่าน้ัน ความมีประสิทธิภาพของระบบราชการน่าจะเป็นผลงานท่ีรับใช้ผู้บริหารงานคือประชาชนในระดับต่าง ๆ 
โดยนัยทฤษฏีหรือหลักการ รัฐประกอบด้วยประชาชนรัฐบาลมีหน้าท่ีบริหารประเทศตามความต้องการของประชาชน 
โดยมีข้าราชการของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบ  ฉะน้ันข้าราชการจึงต้องปฏิบัติราชการตามความปรารถนาของประชาชน   

ดังน้ัน ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้องค์กรประสบผลสําเร็จตามนโยบายและความต้อง             
การของประชาชน  การท่ีจะให้องค์กรประสบผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพน้ัน บุคลากรจะต้องมีความรู้          
ทักษะการปฏิบัติงาน ระเบียบ  กฎหมาย  ตลอดจนการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ดังน้ัน             
การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ของพนักงานส่วนตําบล จึงจําเป็นท่ีต้องมีในการบริหารงานบุคคล เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพการของบุคลากรและงานน้ันมีประสิทธิภาพ  ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตาม พ.ร.บ. 
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ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สําหรับบริการประชาชนเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สมํ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมี
การเรียนรู้ร่วมกัน ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรและ
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ให้มีความรู้  ทักษะ ต่างๆ  ตามตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ  เพ่ือนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถแก้ไขปัญหา สนองต่อนโยบายและประชาชนได้เป็นอย่างดี     
จึงได้จัดทําโครงการน้ีข้ึน   

2. วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้เก่ียวระเบียบและข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
  2. เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรนําความรู้และความสามารถมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  
  3. เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนา
ตนเอง ให้เกิดข้ึนกับขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ    
   4. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผล และการบริการประชาชนมากท่ีสุด  

3. เป้าหมายของโครงการ 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 

4. วิธีการดําเนินการ 

 1  ประชุมคณะผู้จัดทําองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ เจ้าหน้าท่ี อบต. และผู้เก่ียวข้อง  

2  แต่งต้ังคณะกรรมการวางแผนดําเนินโครงการ 
 3  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 

4  ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการทางสื่อต่างๆ 

 5  ประสานหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง    

    - องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  ได้ดําเนินการจัดการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติราชการของ อปท. แก่บุคลากรในองค์กรและผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชนให้มี
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและเหมาะสม โดยให้ความรู้ในด้านการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานราชการและด้านการพัฒนาทัศนคติท่ีดี คุณธรรม และจริยธรรมในองค์กรต่อการปฏิบัติงานราชการ  
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ให้ความรู้เรื่องเก่ียวกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และการบริหารงานบุคคล 

6  ดําเนินการตามโครงการตามแผนงานท่ีคณะกรรมการกําหนดไว้ พร้อมสรุปผลการดําเนินงาน พร้อม
แนวทางการแก้ไข และรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

   4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

7. งบประมาณ  

 200,000 บาท  

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา  

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

    1.  บุคลากรท้องถ่ินมีความรู้เก่ียวระเบียบและข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

   2. บุคลากรท้องถ่ินนําความรู้และความสามารถมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตําบล กายูบอเกาะได้    

   3. บุคลากรท้องถ่ินมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง 
ให้เกิดข้ึนกับขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ได้   

   4. บุคลากรท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  ได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และการบริการประชาชนเพ่ิมมากข้ึน  
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 1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัด
ให้มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3            
(พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการ
ประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซ่ึงสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย 

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และ
เพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็น
กลไกสําคัญท่ีจะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ีในภาครัฐ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมท้ัง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการ
ร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่า
ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะให้บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ

ทุจริตคอร์รัปชัน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
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6. วิธีดําเนินการ 
6.1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
6.2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
6.3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
6.4. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
6.5. แจกจ่ายให้บุคลากร 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุภาคส่วนในท้องถ่ิน 
1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2.หลักการและเหตุผล  

   ป่าไม้เป็นทรัพยากรท่ีมีความสําคัญย่ิงของประเทศ ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ผลจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของประเทศไทยท่ีผ่านมา ทําให้มีความต้องการใช้ท่ีดินเพ่ือ
การเกษตรของประชากรเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดการบุกรุกทําลายต้นไม้ ส่งผลเสียเป็นอย่างมากในหลายๆด้าน 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติต่างๆ ซ่ึงเป็นปัญหา จึงจําเป็นต้องมีการฟ้ืนฟูความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนมา ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ แหล่งนํ้า      

 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสทรง         
พระเจริญพระชนมายุ  60  พรรษา องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ในฐานะท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552  
มาตรา 67(7) โดยกําหนดให้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าท่ีต้องคุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
จึงจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ ปล่อยปลาและ  หญ้าแฝก คืนความ
อุดมสมบูรณ์แก่ธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป 
 
3.วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือให้เห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
   3.2 เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ต้นไม้ แหล่งนํ้าท่ีเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา 
   3.3 เพ่ือลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรนํ้า ภาวะลดโลกร้อน และภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ    
  3.๔ เพ่ือปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

4. เป้าหมายของโครงการ 

  4.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ ดังน้ี 

       - กลุ่มประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลกายูบอเกาะ คณะผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน จากอบต.กายูบอเกาะ 
ผู้นําชุมชนและส่วนราชการในพ้ืนท่ี  

   4.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจและจิตสํานึกท่ีดีในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
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5. สถานท่ีดําเนินการ 
 ณ ตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน   จังหวัดยะลา   

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ เจ้าหน้าท่ี อบต. หน่วยงานต่างๆท่ี
เก่ียวข้อง ตัวแทนประชาชนในพ้ืนท่ี  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง  

6.2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

6.3. แต่งต้ังคณะกรรมการวางแผนดําเนินโครงการ 

6.4 ประสานกับหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินโครงการ 

6.5 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจัดกิจกรรม โดยประสานบุคลากรจากสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา เพ่ือมาให้ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนและอนุเคราะห์ต้นไม้  ประสานศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดยะลา,ปัตตานี เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ปลา และประสานสถานีพัฒนาท่ีดินยะลา เพ่ือขอความอนุเคราะห์ หญ้าแฝก เพ่ือใช้ในการดําเนิน
โครงการและให้ความรู้ในการปลูกและบํารุงรักษาหญ้าแฝกในการรักษาหน้าดิน 

6.6 จัดเตรียมสถานท่ีร่วมกับประชาชนในพ้ืนท่ี   

6.7 สรุปและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ประจําปีงบประมาณ 2561 - 2564 

8. งบประมาณ     
  5,000  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ร่วมกับ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ทรัพยากรธรรมชาติ ต้นไม้ แหล่งนํ้าท่ีเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา   
  10.2 ลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรนํ้า ภาวะลดโลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
 10.3 ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
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1.ช่ือโครงการ : โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2.หลักการและเหตุผล   

 ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีข้ึน ซ่ึงเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยท่ีรับบริการ
รักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลมีจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ และอัตราการป่วยจากโรคท่ีไม่ติดต่อ เพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจาก 
ต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ ท่ีสําคัญมีสาเหตุ มาจากการบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ  อาหารท่ีมีการปลอมปน
สารเคมี  หรือ ผัก-ผลไม้ ท่ีไม่ปลอดสารพิษ   เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารกําจัดศัตรูพืช อย่างไม่ถูกวิธี  เพ่ือเหตุผล
ทางการค้าและพาณิชย์  ทําให้สารเคมีท่ีเป็นโทษเหล่าน้ัน ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากท่ีจะหลีกเลี่ยง แนวทางในการ
ป้องกันปัญหาท่ีเป็นการแก้ท่ีต้นเหตุ แบบย่ังยืน คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือนการปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหน่ึงท่ีจะช่วยใช้ผู้บริโภคได้รับสารอาหาร
ท่ีดี มีประโยชน์อย่างแท้จริง  แต่กระน้ัน สําหรับประชาชนท่ีไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ ในการท่ีจะเริ่มต้นท่ี
จะเรียนรู้การปลูกผักด้วยตนเอง  

องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จึงได้จัดอบรมและให้ความรู้เก่ียวกับโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีฝึกประสบการณ์ในการเพาะปลูก ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนําผลิตผลท่ีได้จาก โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ มาประกอบอาหารท่ีมี
ประโยชน์ ปลอดจากสารพิษ  ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว  อีกท้ังยังสามารถนําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
เสริม เพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย 

 

3.วัตถุประสงค์ 

 3.1. เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมพูนความรู้การปลูกผักปลอดสารพิษตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลกายูบอเกาะ  เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในพ้ืนท่ี
ของเกษตรกรเอง  

 3.2.  เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน  
 3.3.  เพ่ือให้ประชาชนมีพืชผักปลอดสารพิษในการบริโภค ซ่ึงจําเป็นต่อการเจริญเติบโตบริโภคตามหลัก
โภชนาการ 5 หมู่  
 3.4.  เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

3.5.  เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนพ่ึงตนเอง ตลอดจนมีการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

4.กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  
 

5.การดําเนินงาน 
  5.1. จัดทําโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
  5.2. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผา่นทางหอกระจายข่าวและสมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นตําบลกายูบอเกาะ 
  5.3  ประสานหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง    
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    5.4  ดําเนินการตามโครงการตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ พร้อมสรุปผลการดําเนินงาน  

6.สถานท่ีดําเนินงาน 
 - อบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  อ.รามัน  จ.ยะลา 

 - ดําเนินการตามโครงการ  

7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปีงบประมาณ 2561 - 2564 

 8.งบประมาณ 
  30,000  บาท    

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

10.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 10.1.  ประชาชนได้รับความรู้เรื่องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาปรับใช้ในการวางแผน
ประกอบอาชีพและถ่ายทอดต่อไปยังชุมชนของตนเองได้ 

 10.2. ประชาชนสามารถสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย
ในครัวเรือน 

 10.3.  ประชาชนมีพืชผักปลอดสารพิษในการบริโภค ซ่ึงจําเป็นต่อการเจริญเติบโตบริโภคตามหลัก
โภชนาการ 5 หมู่  

10.4.  ประชาชนพ่ึงตนเอง และดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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1.ช่ือ โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนภายในตําบลกายูบอเกาะ  

2.หลักการและเหตุผล   

 จากสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทย  มีการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนข้ึนอย่างต่อเน่ือง   ส่วนหน่ึงได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย การแผ่แนวความคิดเรื่องการดํารงชีวิตจากทางสื่อมวลชนตะวันตกรวมท้ังการถูกบีบรัดทาง
สังคมในแต่ละบุคคล  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเกิดผลกระทบต่อแม่บ้านและสตรี  เน่ืองจากแม่บ้านและสตรียังขาด
ประสบการณ์ในการดํารงชีวิตท่ีจะรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม  วัตถุ  วัฒนธรรม  และค่านิยมต่างๆ ซ่ึง
อาจจะแสดงออกมาทางด้านพฤติกรรมการเลียนแบบ  การแสดงออกท่ีไม่เหมาะสมต่อสังคมส่วนรวม  ดังน้ันเพ่ือท่ีจะ
ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวท่ีอาจเกิดข้ึนได้  แม่บ้านและสตรีจึงควรท่ีจะได้รับการพัฒนาศักยภาพในเชิง
บวก  เพ่ือท่ีจะช่วยในการสนับสนุนการสร้างโอกาสและสร้างภูมิคุ้มกันในการดําเนินชีวิตต่อไป 

  องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ ดําเนินการจัดทําขนมในการส่งเสริม
อาชีพแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีและสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อีกท้ังเพ่ือเป็นการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มีคุณค่า  สร้างความรักความสามัคคี  ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว  โดยการส่งเสริมการ
ฝึกอาชีพการทําขนมให้กับประชาชนตําบลกายูบอเกาะ   
 

3.วัตถุประสงค์ 

  1.  เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน  
 2.  เพ่ือส่งเสริมและจัดต้ังกลุ่มอาชีพในตําบลกายูบอเกาะ 
 3.  เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

4.  เพ่ือเสริมสร้างใหป้ระชาชนพ่ึงตนเอง ตลอดจนมีการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานแนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
 

4.กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

 

5.การดําเนินงาน 

   1. เสนอโครงการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
           2. ดําเนินการจัดทําตามโครงการ 

6.สถานท่ีดําเนินงาน 
  พ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
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7.ระยะเวลาดําเนินการ 
  ประจําปีงบประมาณ 2561 - 2564 

 8.งบประมาณ 
  100,000   บาท          

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

10.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1.  ประชาชนท่ีสนใจมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 
 2.  ประชาชนท่ีสนใจได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
  3.  ประชาชนพ่ึงตนเอง และดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.ช่ือโครงการ  : โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน  
2.  หลักการและเหตุผล 

 ในเขตพ้ืนท่ีตําบลกายูบอเกาะ มีประชาชนนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงในช่วงเดือนมีนาคม-
เมษายน เป็นช่วงปิดภาคเรียนเด็กและเยาวชนจะมีเวลาว่างมากข้ึน อาจทําให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาดังกล่าวไปกับ
สิ่งต่างๆท่ีไร้สาระ หรืออาจจะเข้าไปยุ่งเก่ียวกับอบายมุขต่างๆได้ เช่น ยาเสพติด การพนัน เป็นต้น ซ่ึงหน่วยงานต่างๆ
จําเป็นจะต้องหากิจกรรมต่างๆท่ีเป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องกิจกรรมท่ีสอดแทรกด้วยหลักคํา
สอนศาสนาอิสลามท่ีถูกต้อง และเรื่องอ่ืนๆท่ีเด็กและเยาวชนจําเป็นต้องรู้และเข้าใจ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน โดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมจริยธรรม และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเด็กและเยาวชนท่ีจะต้องเป็นกําลังสําคัญของชาติในอนาคต ซ่ึงถ้าเด็กและเยาวชนขาดคุณธรรมและ
จริยธรรมแล้ว อาจส่งผลกระทบถึงการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติด้วยเช่นกัน ดังน้ันการอบรมจริยธรรมเยาวชน
ภาคฤดูร้อนในครั้งน้ีจัดข้ึนเพ่ือท่ีจะปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชนตามแบบฉบับของศาสนา
อิสลาม อันเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะทําให้เด็กและเยาวชนใช้ชีวิตในสังคมอย่างถูกต้องและมี
ความสุขต่อไป 

 องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ มีความตระหนักท่ีจะปลูกฝังเด็กและเยาวชนโดยใช้จริยธรรมตาม
หลักการศาสนาอิสลามมาเป็นแนวทางหลักในการกล่อมเกลาจิตใจเยาวชน ให้ประพฤติปฏิบัติศาสนกิจตามหลัก
ศาสนาอิสลามท่ีถูกต้อง และรู้จักเสียสละ รักษาระเบียบวินัย มีความสามัคคี อีกท้ังยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดในช่วงการปิดภาคเรียน เด็กและเยาวชนได้ใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี จน
นําไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติท่ีดีต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 

2.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้อง 

2.3 เพ่ือเด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมเสริมทักษะร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

3.  เป้าหมาย 

          เป้าหมายเชิงปริมาณ  

          เด็กและเยาวชน ในพ้ืนท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

          

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2564) 

-25- 

 เป้าหมายคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมและสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามหลัก
ศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้อง 

4.  วิธีดําเนินการ 

 4.๑ ประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ และผู้ท่ีเก่ียวข้องเก่ียวข้อง 

4.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ 
4.๓ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 

   4.๔ ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการทางสื่อต่างๆ  

 4.๕ ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง                                               
 4.๖ ดําเนินการตามโครงการตามแผนงานท่ีคณะกรรมการกําหนดไว้ และรายงานผลการดําเนินโครงการต่อ
ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ 

5.  สถานท่ีดําเนินการ 

 ณ มัสยิดในพ้ืนท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

- มัสยิดดารุนนาอีม(บ้านพอแม็ง) ม.4 ตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

- มัสยิดซีรอญีลฮูดา(บ้านบือยอง) ม.3 ตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

- มัสยิดกําปงตอลัน (บ้านตอแล) ม.2 ตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

- มั ส ยิ ด ฮู ห ย ง บ า โ ร๊ ะ  ม . 5  ตํ า บ ล ก า ยู บ อ เ ก า ะ  อํ า เ ภ อ ร า มั น  จั ง ห วั ด ย ะ ล า 
 

6.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ประจําปีงบประมาณ 2561 - 2564 

7.  งบประมาณ 

  100,000  บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ร่วมกับโรงเรียนตาดีกา และผู้ปกครองใน
พ้ืนท่ี 
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 9.1 เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 

9.2 เด็กและเยาวชนสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้อง 

9.3 เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมเสริมทักษะร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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1.ช่ือโครงการ โครงการมัสยิดสานใจ  
 

2.หลักการและเหตุผล 
มัสยิดเป็นองค์กรท่ีสําคัญย่ิงในอิสลาม เป็นองค์กรท่ีมีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์และพัฒนา

มุสลิมให้เป็นมุอ์มินท่ีสมบูรณ์ มัสยิดต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นของชุมชนมุสลิม และ
เป็นสัญลักษณ์ท่ีสามารถบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง และความเสื่อมถอยของชุมชนน้ันๆ ได้อย่างดี การให้
ความสําคัญกับมัสยิดในฐานะองค์กรพัฒนาชุมชน นับเป็นประเด็นร่วมสมัย และน่าสนใจเป็นอย่างย่ิง ชุมชนมุสลิมใน
ปัจจุบันจะได้หันมาให้ความสําคัญกับองค์กรมัสยิดไม่ใช่ในฐานะแค่เพียงเป็นสถานท่ีละหมาดเท่าน้ัน แต่ในฐานะของ
องค์กรท่ีจะต้องมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆตามศาสนบัญญัติอีกด้วย  

องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ เห็นความสําคัญกับมัสยิดในการพัฒนาประชาชนในพ้ืนท่ี โดยการจัด
โครงการมัสยิดสานใจร่วมกับคณะกรรมการมัสยิด ในการส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เยาวชนชาย
และหญิง ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีทางองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะให้ความสําคัญในการส่งเสริมและให้
ความรู้ นําสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันตามหลักคําสอนของศาสนาต่อไป 

 

๓.วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือขัดเกลาจิตใจกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการศาสนา 
๓.2 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้มีสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนา

ท้องถ่ิน 
3.3 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันตามหลักศาสนาอิสลาม 
 

๔.กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้สูงอายุและเยาวชนชายและหญิงในพ้ืนท่ี 

 

๕.วิธีการดําเนินงาน 
๕.๑ ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
๕.๒ เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาขออนุมัติงบประมาณ 
๕.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับทราบและประสานงานกับกลุ่มต่างๆในพ้ืนท่ี 
5.4 ดําเนินการจัดโครงการตามวันเวลาท่ีกําหนด 
๕.๔ สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

 

๖.ระยะเวลาดําเนินการและสถานท่ีดําเนินการ 
ประจําปีงบประมาณ 2561 – 2564  

 

7.งบประมาณ 
50,000  บาท 
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๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

10. วิธีการประเมินผล  ประเมินผลโครงการหลังจากดําเนินการโครงการแล้วเสร็จมีดังน้ี 

 10.1  จํานวนผู้เข้าร่วมงาน 

 10.2  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

๑1. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
11.1 กลุ่มเป้าหมายมีจิตใจ ภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการศาสนา 
11.2 กลุ่มเป้าหมายได้มีสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถ่ิน 
11.3 กลุ่มเป้าหมายสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันตามหลักศาสนาอิสลาม 
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มิติท่ี 2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 

ปัจจุบันท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึน
ได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การ
ดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู_การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ 
กระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหน่ึงในการส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความย่ังยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน 
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ี ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะทําได้เท่าท่ีจําเป็นตามกรอบ
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 

ท้ังน้ี ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีได้สร้างความขม
ข่ืนใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินประกอบกับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยย่ัวยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต ของ
คนทํางานราชการส่วนท้องถ่ินส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันน้ีก็สามารถเกิด
ข้ึนกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจํานวน
มาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงท่ีคนทํางานในท้องถ่ิน อาจต้อง
ถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางท่ีคนทํางานในท้องถ่ินจะใช้อํานาจ
ให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ  
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ท่ีคนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการ
ทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
หรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยการ

จัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร 
 

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

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ 
 

10.2 ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ
แต่งต้ัง โยกย้าย โอน เล่ือนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหน่วยงาน 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

 

2. หลักการและเหตุผล 
พนักงาน อบต. ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ อบต. เป็นบุคลากรท่ีมีความสําคัญต่อองค์กร โดยการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนางานของ อบต.ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน 
การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้
มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบการทํางานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใส และการให้บริการท่ีเป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหน้าท่ีของ อบต.ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และ
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม      
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีน้ัน ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนการบริหารส่วน
ตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงาน 
อบต. ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของ อบต. 
3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่ง

เข้ามาทํางาน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2564) 

-33- 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 กําหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดยะลาเรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของ อบต.พ.ศ. 2560 

6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคลล 
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัด อบต. 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจํานวน 1 มาตรการ 
- เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
10.2 ผลลัพธ_ 
- ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของ อบต.ไม้น้อยกว่า 90 % 
- บุคลากรของ อบต.มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ตํ่ากว่าระดับ 3 
- การบริหารงานบุคคลของ อบต.มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได้ 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ

หน่ึงท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอํานาจหน้าท่ีของ อบต. ท้ังท่ีเป็น
หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2556 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให้ 
อบต. มีหน้าท่ีต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ 
ของ อบต.น้ัน มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไป
รวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่างย่ิงต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิด
ความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ 
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหน้าท่ีของ อบต. ข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ      

ประกอบด้วยนายก อบต.มอบหมายให้รองนายก อบต. นายก อบต.มอบหมายให้ปลัด อบต. รองปลัด อบต. และ
หัวหน้าส่วนราชการ ปลัด อบต.มอบหมายให้รองปลัด อบต. และปลัด อบต.มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ

ปฏิบัติ 
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นกระบวนการหน่ึงของการบริหารผล

การปฏิบัติราชการซ่ึงใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซ่ึง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนเป็นเรื่องลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตําบล จังหวัดยะลาเรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตําบลได้กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบล  ด้วยเหตุผลน้ีเองจึงเป็นท่ีมาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองคืการบริหารส่วน

ตําบลกายูบอเกาะโดยแต่งต้ังปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบล ท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 

6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ โดย
ประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์กาบริหาร
ส่วนตําบลท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตําบลกายูบอเกาะเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าท่ีให้
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตําบลกายูบอเกาะ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะพิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบล 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแนวทาง

เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการ
ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงถือเป็นเรื่องสําคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็น
ต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ

หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณท่ีต้ังไว้ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง

การท่ีเก่ียวข้อง 
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดให้มีการบริหาร

ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน_สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซ้ือจัดจ้าง 
3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน 
3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
4.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
6.2 จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวนงบประมาณ 
6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี 
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี 
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
นักวิชาการพัสดุ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการ

จัดหาพัสดุ 
6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ

เก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 

10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการ

สาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว้ ดังน้ัน การท่ี อบต.จะบริหารงานให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ 
หน้าท่ีของ อบต.ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้คํานึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และอํานาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ี
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของ อบต. ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดให้
การจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทาง
สังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาวท่ีจะได้รับประกอบกัน 

ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของ อบต.เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด 
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัด
จ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ้างของ อบต.ทุกโครงการและกิจกรรม 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของ อบต.ท่ีดําเนินการตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9)   
พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ และชุมชนต่างๆ ภายในเขต อบต. 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังน้ี 
- ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
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- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ อบต. ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 

10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการท่ีจัดซ้ือ จัด

จ้างท้ังหมด 
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างได้ 
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ 
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โดนดําเนินการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ องค์การบริหาร
ส่วนตําบล เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ย่ืนคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอํานาจหน้าท่ี
และภารกิจของ อบต. ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับ
ระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการท่ีเชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
ท้ังในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามลําดับ 
จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้
ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

นอกจากน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทาง
เท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายนํ้า, ด้านนํ้าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการ
ส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน, ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํ้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งกําเนิด การจัดการนํ้าเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน 
กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้
ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชัน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก

ปฏิบัติ 
3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม

กันและไม่เลือกปฏิบัติ 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก

ปฏิบัติให้ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายนํ้า, 
ด้านนํ้าเพ่ือการบริโภค,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน, ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํ้า การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งกําเนิด การจัดการนํ้าเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย อบต. 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่

เลือกปฏิบัติ 
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ี

ของ อบต. ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ อบต. และหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของ 
อบต.และในการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. การจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน น้ัน อบต.ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจท่ีให้บริการไปน้ัน ประชาชน
ได้รับประโยชน์หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนอง
ความต้องการผู้รับบริการหรือไม่การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ โดย

ยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัดหรือ

นอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง ต่อไป 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
พ้ืนท่ีในองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด

หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขต อบต.ตามรูปแบบท่ีกําหนด 
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้อบต.ทราบ 
6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน 
6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ หมวด

ค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจ้างสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งบประมาณ 19,000 บาท/ปี 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานของเทศบาล จํานวน 1 ฉบับ 
10.2 ผลผลิต 
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ

หน่ึงท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอํานาจหน้าท่ีของ อบต. ท้ังท่ีเป็น
หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ อบต. หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให้ อบต.มีหน้าท่ีต้องทําอีกมากมาย ในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ อบต.น้ันมักจะประสบปัญหาด้าน
การอํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรมอันเน่ืองมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจํานวนมากซ่ึง
เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการ
ให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซ่ึงเป็นช่องทางหน่ึงในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีถือเป็นพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงค์ ท้ังผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ อบต. ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของ อบต.ต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการ 
บ้านเมืองท่ีดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเป็น และประชาชนได้รับการอํานวย
ความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ได้มุ่งเน้นท่ีจะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน– หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรับผู้มาติดต่อราชการ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับ

บริการ 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
3.4 เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมิให้กระทําการแสวงหาประโยชน์หรือกระทํา

การประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าท่ี อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าท่ี 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การจัดทําบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนท่ัวถึงเป็นธรรม 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
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6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการให้บริการ 
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ

ตามลําดับคิว 
6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง 

แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกสํานัก/กอง ของ อบต.กายูบอเกาะ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลัง สําหรับหน่วยงานท่ีให้บริการ 

10.2 ผลผลิต 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าท่ี 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ด้วยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้

ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบล จึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
ในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลัก
ความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถ่ินกําหนด เชื้อชาติ ภาษา 
อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็น
ศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซ่ือสัตย์สุจริต 
สามารถตรวจสอบได้ 

ดังน้ัน เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ท่ีชัดเจน องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี มีการแสดงข้ันตอนการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ 
รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสย่ิงข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็น

ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน

เดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์เป็นต้น 
6.2 จัดให้มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาท่ีใช้ในการดําเนินการให้

ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ได้แก่ จัดให้มีกล้อง

วงจรปิดภายในสถานท่ีให้บริการ 
6.4 จัดให้มีสถานท่ีสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องนํ้าสําหรับผู้พิการ 
6.5 จัดให้มีป้ายสามภาษา ได่แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
6.6 มีการนําระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บอกซ์ (Scorecard Smart Box) มาประยุกต์ช์

ในการประเมินผลการห์บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด อบต. 
กองคลัง  
กองช่าง 
กองการศึกษา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับ
ฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 
และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองทุกปีน้ัน 

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ตํ่ากว่าปีท่ีผ่านมา  อบต.กายูบอเกาะ
จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
อํานาจหน้าท่ีของ อบต.ตามกฎหมายเป็นสําคัญ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานของ อบต.กายูบอเกาะให้สั้นลง 
4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลกายูบอเกาะ 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าท่ีของอบต.กายูบอเกาะ 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ

ใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องน้ันโดยตรง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
อบต.กายูบอเกาะ  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
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6. วิธีดําเนินการ 
6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอน

และระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ีผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี 
นายก อบต.มอบอํานาจให้รองนายก อบต. หรือปลัด อบต.ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร้อมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดง 
ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/สํานัก ในอบต. 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ

ของเจ้าหน้าท่ี 
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ของ อบต.ตําบลกายูบอเกาะเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให้ประชาชนมีความ

ศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากย่ิงข้ึน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป็น

กฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทํา
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาน้ี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึง ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของ
อบต.ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังน้ันงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหน่ึงของระบบการบริการ
สาธารณะ ท่ีผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ 
รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพท่ัวถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขต อบต.ให้กับ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ 
3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับบริการ 
3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ดําเนินงานได้ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขต อบต.และผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับอบต. 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ภายในเขต อบต.กายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบ

โดยท่ัวกัน 
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
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6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงบริการ 
6.4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน

ท้ังเวลาทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
   6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนําจุดบกพร่องในการ

จัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ 
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ

ขอรับบริการ 
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ดําเนินงานได้ 
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ 
การดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรน้ัน ก็เพ่ือ

เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องน้ันเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังน้ัน การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ท้ังน้ีต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซ่ึงเป็นหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนกายูบอเกาะภายใต้กรอบอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย

กําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 

4. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร ปลัด  หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด 

 รองปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัดหรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ท่ีได้รับมอบหมาทราบ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส่วนราชการทุกส่วน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความ

สะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายก อบต. 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติ อบต. ได้บัญญัติเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีของนายก อบต.ไว้หลายเรื่องหลายประการ 

รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหน้าท่ีของนายก อบต.เอาไว้การท่ีนายก อบต.จะดําเนินการใน
เรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนต่างๆ เกิดข้ึนได้ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน อบต.จึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายก อบต. ให้รองอบต. ปลัด  
และรองปลัด อบต. ได้ปฏิบัติราชการแทนนายก อบต. 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

ท่ีดี 
3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอํานาจของนายก อบต.เสนอนายก อบต.พิจารณา 
6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าท่ีของนายก อบต.ให้รองนายก อบต. ปลัด  และรองปลัด อบต.ปฏบัิติราชการแทน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

นักทรัพยากรบุคคล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ 
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1. ช่ือโครงการ : มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติกําหนดอํานาจหน้าท่ีของนายกเทศมนตรีในฐานะ

เจ้าพนักงานท้องถ่ินไว้หลายประการ ท้ังการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น 
ซ่ึงล้วนแต่เก่ียวข้องกับสิทธิ หน้าท่ี และเสรีภาพของประชาชน การท่ีจะใช้อํานาจอยู่กับนายกเทศมนตรีก็อาจเป็นผล
ให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างท่ีทําให้เกิดการทุจริตข้ึนมาได้  

ดังน้ัน จึงได้กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. 2522 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นไป

อย่างรอบคอบ 
3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คําสั่งนายก อบต.มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้กับ

รองนายก อบต. 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
เสนอคําสั่ง อบต.กายูบอเกาะมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้รองนายก อบต.เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน 

นายก อบต.ในการใช้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายก อบต.ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
อบต. เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทํา 

บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอํานาจหน้าท่ีของ อบต. ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ อบต. 
หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
และหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให้ อบต.มีหน้าท่ีต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้
มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ อบต.น้ัน มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าท่ีใน
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่างย่ิงต่อการ
ให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการกระทําการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหน้าท่ีของ อบต.ข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 
 

4. เป้าหมาย 
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย 

นายกมอบหมายให้รองนายก นายกมอบหมายให้ปลัด  รองปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดมอบหมายให้รอง
ปลัด และปลัดมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ สั่งการ 
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนใหทุ้กส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจใหป้ฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หัวหน้าสํานักปลัด อบต. 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 
 2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงการ : วันแม่แห่งชาติ 

2.หลักการและเหตุผล 

   เน่ืองในวันท่ี  12   สิงหาคม  ของทุกปี   เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ และเป็นวันแม่แห่งชาติ  ถือได้ว่าเป็นวันสําคัญวันหน่ึงท่ีปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมกัน
น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทย ด้วยพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจในฐานะ
เป็นพระบรมราชินีนาถ ท่ีต้องทรงปฏิบัติตามพระราชประเพณีท่ีเก่ียวกับการศึกษา  สาธารณสุข  ศาสนา   สังคม
สังเคราะห์   ศิลปกรรม  และพระราชกรณียกิจท่ีมีต่อบ้านเมือง  พระองค์ก็ยังทรงมีพระราชกรณียกิจส่วนพระองค์  
ในฐานะท่ีทรงเป็นพระมารดาของพระโอรสและพระธิดา พสกนิกรชาวไทยจึงถวายพระนามพระองค์ว่าเป็น  “แม่
ของแผ่นดิน”  ท่ีพสกนิกรถวายความจงรักภักดีตลอดมา   

องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  จึงได้จัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
และเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ร่วมกับ อําเภอรามัน โรงเรียนบ้านบือยองและโรงเรียนบ้านพอแม็ง เพ่ือเป็นการแสดง
ความจงรักภักดีถวายในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาและด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถทรงมีต่อประชาชนชาวไทย และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีท่ีมีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กรําลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กําเนิด   

 โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เป็นการสอดคล้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล      
กายูบอเกาะ ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ดังน้ี พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  
มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าท่ีต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
ดังต่อไปน้ี (๕ ) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังน้ี (๙) การจัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
 

3. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในฐานะท่ีพระองค์ทรงเป็นแม่ 
ของแผ่นดิน   

  2.2 เพ่ือรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อประชาชนชาวไทย 

2.3  เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.4  เพ่ือเป็นการยกย่องแม่ผู้เป็นตัวอย่างท่ีดีให้แก่ลูกและส่งเสริมด้านการศึกษาดีเด่น 
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๒.5 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของแม่ 

   2.6 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียนแสดงออกความรักต่อผู้เป็นแม่อย่างถูกวิธี 
   2.7 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติตนท่ีดีต่อพ่อแม่ 
   ๒.8 เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ต้นไม้ แหล่งนํ้าท่ีเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา 

4.เป้าหมาย 

  3.1 ด้านปริมาณ คณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ ลูกจ้าง ประชาชนตําบลกายูบอเกาะ จํานวน  
80  คน  ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านบือยองและโรงเรียนบ้านพอแม็งไม่น้อยกว่า 300  คน 
   3.2 ด้านคุณภาพ คณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ ลูกจ้าง ประชาชนตําบลกายูบอเกาะ ได้รําลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถและเด็กนักเรียน ได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของแม่ 
การระลึกถึงพระคุณและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมกับแม่ผู้ให้กําเนิดของตนเอง 

5. วิธีการดําเนินงาน 

  5.1 ประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ เจ้าหน้าท่ี อบต. 
หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ตัวแทนประชาชนในพ้ืนท่ี  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน และ ตัวแทนจากโรงเรียนบ้านบือยองและ
โรงเรียนบ้านพอแม็ง  

5.2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

5.3. แต่งต้ังคณะกรรมการวางแผนดําเนินโครงการ 

5.4 ประสานกับหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินโครงการ อาทิ โรงเรียนบ้านบือยอง
และโรงเรียนบ้านพอแม็ง ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมการแข่งขันการเรียงความ วาดภาพ
ระบายสี แต่งกลอน ร้องเพลง โดยใช้หลักเกณฑ์ของทางโรงเรียนในการพิจารณาตัดสิน และพิจารณาคัดเลือกแม่ผู้
เป็นตัวอย่างในการส่งเสริมและเลี้ยงลูกท่ีดีด้านการศึกษา โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้คัดเลือกและพิจารณา เพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรของทางองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ และการจัดสถานท่ีในการดําเนินกิจกรรม 

5.5 ประสานงานกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์พันธ์ไม้ เพ่ือใช้ในการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในโครงการดังกล่าว 

5.6 เข้าร่วมประชุมกับอําเภอรามัน เพ่ือร่วมดําเนินโครงการในวันท่ี 12 สิงหา ณ ท่ีว่าการอําเภอรา
มัน และประสานกับกํานันและผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนท่ีในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

5.7 ดําเนินงานตามโครงการ   

5.8 สรุปและประเมินผลโครงการ 
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6. กิจกรรม 

  6.1 ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพร อัญเชิญพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร     
ณ ท่ีว่าการอําเภอรามัน 

  6.2 กิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตัดแต่งก่ิงไม้พร้อมตัดหญ้าสองข้างทางภายในตําบล
กายูบอเกาะ 

  6.3 กิจกรรมการแข่งขันการเขียนเรียงความ แต่งกลอน วาดภาพระบายสี เขียนเรื่องจากภาพและ
ร้องเพลง 

  6.4 กิจกรรมการคัดเลือกแม่ผู้เป็นตัวอย่างในการส่งเสริมและเลี้ยงลูกท่ีดี โดยการมอบประกาศเกียรติคุณ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปีงบประมาณ 2561 - 2564 

8. งบประมาณ   

ต้ังจ่ายจากแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายกายค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ   

9. หน่วยงานรับผิดชอบ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ และโรงเรียนในพ้ืนท่ี 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

10.1  ทําให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

10.2  ทําให้ประชาชนมีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถท่ีมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า 

10.3  ยกย่องแม่ผู้เป็นตัวอย่างท่ีดีให้แก่ลูกและส่งเสริมด้านการศึกษาดีเด่น 

10.4 เด็กนักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของแม่ 

10.5 เด็กนักเรียนแสดงออกความรักต่อแม่อย่างถูกวิธี 

10.6 เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติตนท่ีดีต่อพ่อแม่ 

107 ทรัพยากรธรรมชาติ ต้นไม้ แหล่งนํ้าท่ีเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา   
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1. ช่ือโครงการ : โครงการพ่อลูกผูกพันธ์ 5 ธันวามหาราช  

2.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  หมวด  4  แนวทางการจัดการศึกษา  มาตรา  22     
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมี
ความสําคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษา  ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  
โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ศักยภาพ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมวันสําคัญ(วันพ่อ
แห่งชาติ) เป็นโครงการท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอีกรูปแบบหน่ึงท่ีจะทําให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน  กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
และมีความสุขสนุกกับการเรียน 
 ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลาสมีแล  จึงกําหนดจัดกิจกรรมหนูน้อยนักป่ัน “โครงการพ่อลูกผูกพันธ์       
5 ธันวามหาราช”   เพ่ือให้นักเรียนระดับปฐมวัยได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบิดา และผู้มีพระคุณ เป็นการ
ปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความรัก  ความกตัญญู พร้อมท้ังส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักแสดงความเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่
สืบต่อไป  และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง  พ่อและลูก  เพ่ือก่อเกิดความรัก  ความผูกพัน    
 

3. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้ปั่นจักรยานโดยใช้กล้ามเน้ือมัดใหญ่และกล้ามเน้ือมัดเล็กเพ่ือเกิดร่างกายท่ีแข็งแรง 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและในชีวิตประจําวันได้ 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้แบบบูรณาการ และได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมในวันพ่อ  
 2.4 เพ่ือปลูกฝังเยาวชนให้รู้ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
 2.5 เพ่ือประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย  ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  จํานวน 117 

คน   ผู้ปกครองของนักเรียน และผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลาสมีแล หมู่ 5  และมัสยิด ม.4 (บ้านตะโละเปาว์) ตําบลกายูบอเกาะ   อําเภอ

รามัน จังหวัดยะลา 
 

6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  
  ปีงบประมาณ 2561 
 

7. วิธีการดําเนินงาน 
 7.1 ประชุมคณะผู้ดูแลเด็กเพ่ือจัดทําโครงการ 
 7.2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ 
 7.3 ประสานงานกับผู้ปกครอง และทางโรงพยาบาลเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับประโยชน์ของการป่ันจักรยาน 
 7.4 เชิญผู้ปกครองเด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลาท่ีกําหนด 
 7.๕ จัดเตรียมสถานท่ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลาสมีแล  
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 7.6 ดําเนินกิจกรรม ตาม วัน เวลาท่ีกําหนด  
  -นักเรียน และชุมชน ร่วมกันป่ันจักรยาน 
  -กิจกรรมระบายสี พ่อลูกผูกพัน 
  -ลูกมอบการ์ดให้พ่อ 
 7.7 สรุปและประเมินผลโครงการ 

หมายเหตุ   กําหนดตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
 

8. งบประมาณการดําเนินงาน 
 งบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4,000 บาท (จํานวนเงินสี่พันบาทถ้วน)  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 คณะครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลาสมีแล องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนได้ปั่นจักรยานโดยใช้กล้ามเน้ือมัดใหญ่และกล้ามเน้ือมัดเล็กเพ่ือเกิดร่างกายท่ีแข็งแรง 
 10.2 นักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและในชีวิตประจําวันได้ 
 10.3 นักเรียนได้รับความรู้แบบบูรณาการ และได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมในวันพ่อ  
 104 นักเรียนได้มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ 
ซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการ

ประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิด
จากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ท่ีเอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังน้ัน 
วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็น
สิ่งท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นสิ่งท่ียากต่อการดําเนินงานก็
ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิด
ความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ข้ึน เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรท่ีจะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานให้สูงข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี 
3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถ่ินท่ีมี

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คํานึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 
กําหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ 
ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จึงได้จัดให้มีการจัดทํา
ข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะกับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะและหัวหน้าสํานักปลัด/ผู้อํานวยการกอง 
และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการประจําปีงบประมาณ 2561 
3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง

ชัดเจน โดยจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับสิ่งจูงใจ
ตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทํางาน
ได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังน้ี 
1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2548 
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ 
ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล 
เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการกํากับดูแล
และติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว 
1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดท่ี 
กําหนด 
1.4 วัดผลลัพธ์ท่ีได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน 
เบ้ืองต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ 
6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเย่ียม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจ 
หน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการขององ์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี

เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ เน่ืองจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล
กายูบอเกาะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ี 
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., 
สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย 
โดยให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการการให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชี
และงบการเงินประจําปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าท่ีให้คําชี้แจงและอํานวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้า
หน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีชี้แจงข้อ
ทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลท่ีจะล้างข้อทักท้วง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงาน
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีได_รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก_ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 

ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการ
และดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด 
เท่ียงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
นอกจากน้ี ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพ่ือ 
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ เพ่ือความโปร่งใส และ
ป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
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6. วิธีดําเนินการ 
- ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพ่ือการ

ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 อบต.กายูบอเกาะมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
10.2 อบต.กายูบอเกาะมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทได้

ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนด
ไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงในแง่ของการทุจริต
จะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซ่ึงหน่วยงานท้ังสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็น
องค์กรท่ีมีหน้าท่ีสําคัญ 

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ข้ึน 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะจากหน่วยงาน

ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือคณะทํางาน 

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง อบต. 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
อบต.กายูบอเกาะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของอบต.กายูบอเกาะ

จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง 
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซ่ึงสามารถย่ืนคํา
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําอบต.กายูบอเกาะ 
รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของ อบต.กายูบอเกาะข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 อบต.กายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของ อบต.กายูบอเกาะ 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม 

6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนของ อบต.กายูบอเกาะให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด อบต. 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ อบต.กายูบอเกาะ

ตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของ อบต.กายูบอเกาะโดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
สืบเน่ืองจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิ
บาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการน้ีองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จึงได้จัดทํามาตรการการดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน 
ตําบลกายูบอเกาะ ว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังน้ี เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้
ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวัง
มิให้เจ้าหน้าท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีได้อีกทางหน่ึงด้วย 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากรทางการ

ศึกษาในองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 

 

4. เป้าหมาย 
“เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากรทางการศึกษาใน

องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ   
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ

ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิ

ชอบ 
6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่อง

ทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความม่ันใจแก่ผู้ให้
ข้อมูล ในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2564) 

-77- 
 
6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าท่ี 
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มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกข้ันตอน 
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ท่ีทําการของ
หน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ 

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
จึงได้ให้มีสถานท่ีสําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซ่ึงได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต. 
ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม อบต.กายูบอเกาะโดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและ
แผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้
สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็น
จริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อบต.กายูบอเกาะ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.กายูบอเกาะ จํานวน 1 แห่ง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.กายูบอเกาะ  
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ

จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการท่ีกําหนด 

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

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
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6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงบัญญัติไว้ว่า

ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปน้ี
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดและเพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถ
ตรวจสอบได้ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร

ของราชการพ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและ
การรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะข้ึน 

2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่  
จําหน่ายจ่ายแจก รวมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

3. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังน้ี 
3.1 ข้อมูลข่าวสารท่ีลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
3.2 ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
3.3 ข้อมูลข่าวสารอ่ืน 
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
 

4. เป้าหมาย 
1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จาํนวน 1 แห่ง 
2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน 1 ชุด 
3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนา

ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จํานวน 1 ฉบับ 
4. แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน 1 ฉบับ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
6.2 เม่ืออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
6.3 จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ   เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6.4 จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ

ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6.5 จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
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7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เริ่มต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

8. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ณ สํานักงานองค์การ

บริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารท่ีครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน 
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหน่ึงในหลักธรรมาภิบาลท่ีหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหาร

จัดการท่ีดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปร่งใสการทํางานท่ีจําเป็นต้องมีใน
ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหน่ึงในแนวทางท่ีจะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการทํางานคือการเปิด 
เผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรู้
หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบ
ประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ
เป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากย่ิงข้ึน 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ อบต.กายูบอเกาะให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งท่ีจําเป็นอย่างย่ิงซ่ึงสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของ อบต.กายูบอเกาะ 

ดังน้ัน เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ มีความโปร่งใสในการทํางานมากย่ิงข้ึน จึงได้
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชน
ได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเม่ือเกิด
ความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง อบต.กับภาค
ประชาชนให้มีความเข้มแข็งย่ิงข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ

ทํางานและมีความรู้เก่ียวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน และพนักงานจ้าง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจความต้องการอบรม 
ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 
ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรม 
ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู้ 
ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ 
ตรวจสอบได้ 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าท่ี 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย” ข้ึน เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญและเข้าถึงง่าย 
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลาย 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากย่ิงข้ึน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทข้ึนไป 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขต อบต.กายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ได้แก่ 
- แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
- งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับการเผยแพร่ 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ อบต. และการ
รับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ

บริหารงานของราชการส่วนท้องถ่ินในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถ่ินต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ

ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความ
เข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบใน
ภาครัฐ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนภายในเขต อบต.กายูบอเกาะ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
อบต.กายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซ้ือจัดจ้าง จัดหา

พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการชําระภาษีท้องถ่ิน และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของอบต.กายูบอเกาะ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ  
อบต.กายูบอเกาะ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ

อบต.ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์กับการ 
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบต.กายูบอเกาะ” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าท่ี 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลท่ี
สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) 
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อ่ืนๆ ท้ังน้ี เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ อบต.กายูบอเกาะได้ง่าย
และสะดวกมากข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากย่ิงข้ึน 
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขต อบต.กายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าท่ีทําการ อบต.กายูบอเกาะ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต.ชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจําและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุค ท่ีมีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ

สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในกาดําเนินงาน
ผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจได้
ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดน้ันเป็นเรื่องท่ีต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจ
ให้กับกิจกรรม/โครงการของ อบต.กายูบอเกาะ ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/
โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะน้ันการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วม
รับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึงจําเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์น้ันๆ การใช้สื่อเทคนิค
และวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละข้ันตอนท่ีต่างกันเป็นสิ่งสําคัญ  ท้ังน้ีเพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือ
สนับสนุน ซ่ึงจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าท่ี อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของ อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่

สื่อสิ่งพิมพ์,  สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
2. เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต.อย่างถูกต้องและ

โปร่งใส 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของ อบต. 
4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน 
5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นท่ีทราบกันอย่างแพร่หลาย 
6. เพ่ือความสัมพันธ์ท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่าง อบต. สื่อมวลชนและประชาชน 
 

4. เป้าหมาย 
เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของ อบต.กายูบอเกาะให้แกjประชาชนโดยท่ัวไปอย่างกว้างขวาง 
4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
4.3 จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ อบต. และคู่มือการให้บริการประชาชน 
4.11 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4.14 เสียงตามสาย 
4.15 อ่ืนๆ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ในเขต อบต.กายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
6.2 ดําเนินการประชุม 
6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ 
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของ อบต. 
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของ อบต.กายูบอเกาะ ซ่ึงออกแบบโดยคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กายูบอเกาะ เป็นตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังน้ี 
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนนิกิจการตามอํานาจหน้าท่ีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย 
ของประชาชนในท้องถ่ิน 
๑. ช่ือโครงการ  โครงการจัดทําเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

๒.  หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม แนวทาง
ระบบการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ เพ่ือเป็นการเตรียมการสําหรับการพัฒนาใน
อนาคต  โดยได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ  
๕ ปี ท้ังในด้านเน้ือหาสาระ กระบวนการ ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ     

  เพ่ือให้การดําเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดไว้สําเร็จ ลุล่วง บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จึงได้จัดทําโครงการจัดทําเวทีประชาคมหมู่บ้านข้ึนมา  เพ่ือนําข้อมูลต่างๆ ท่ี
ได้จากเวทีประชาคมมาจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะต่อไป 

๓.  วัตถุประสงค์ 

  การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
   ๓.๑  เพ่ือนําข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีได้จากการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
   ๓.๒  เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นความต้องการจากประชาคมท่ีแท้จริง 
   ๓.๓  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารงานต่าง ๆ  ของท้องถ่ิน  

๔. เป้าหมาย 

  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ประชาชน หมู่ท่ี ๒ - ๕  รวมผู้เข้าร่วมจัดทําเวทีประชาคม  มีจํานวนท้ังสิ้น  200 คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน   

๕. วิธีดําเนินการ 

๕.๑  เตรียมการจัดทําแผน และเก็บรวบรวมข้อมูล   
๕.๒  ประสานงานกับประธานประชาคมและผู้นําหมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๒-๕ 
๕.๓  จัดทําหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมจัดเวทีประชาคม 
๕.๔   ดําเนินการจัดทําโครงการ 
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๖.  วัน  เวลา  สถานท่ีดําเนินการ 
  ตามตารางท่ีแนบท้าย 

๗.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

๘.  งบประมาณ 

ต้ังจ่ายจากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําเวทีประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี งบประมาณจํานวน   5,๐๐๐  
บาท  

๙.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ๙.๑ จากการจัดทําเวทีประชาคมทําให้ได้รับรู้ถึงสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละหมู่บ้านอย่าง
แท้จริง  ทําให้สามารถจัดลําดับตามความจําเป็น ความสําคัญก่อนหลังได้ถูกทาง 

 ๙.๒ องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จะมีแผนพัฒนาสามปีเพ่ือนําไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีได้จัดทําไว้แล้ว 

 ๙.๓ องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  ได้ใช้งบท่ีมีอยู่อย่างจํากัดในการพัฒนา  อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นระบบ 
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๑. ช่ือโครงการ  โครงการจัดทําเวทีประชาคมตําบล เพ่ือจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  

๒.  หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม แนวทางระบบการ
วางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ เพ่ือเป็นการเตรียมการสําหรับการพัฒนาในอนาคต  โดย
ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ  ๕ ปี ท้ังใน
ด้านเน้ือหาสาระ กระบวนการ ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ     

 เพ่ือให้การดําเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดไว้สําเร็จ  ลุล่วง  บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายการพัฒนา  ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้องกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกายูบอเกาะ  จึงได้จัดทําโครงการจัดทําเวทีประชาคมตําบลข้ึนมาเพ่ือนําข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จากเวที
ประชาคมมาจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 – ๒๕62 ) ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอ
เกาะต่อไป 

๓.  วัตถุประสงค์ 

  การจัดเวทีประชาคมตําบล มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
  ๓.๑   เพ่ือนําข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีได้จาการจัดเวทีประชาคมตําบลมาจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
      ๓.๒   เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นความต้องการจากประชาคมท่ีแท้จริง 
  ๓.๓   เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารงานต่าง ๆ  ของท้องถ่ิน 

๔. เป้าหมาย 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ประชาชน หมู่ท่ี ๒-๕  หมู่บ้านละ ๑๕ คน รวมเป็น ๖๐ คน เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี ๑๐ คน 
รวมผู้เข้าร่วมประชาคมท้ังสิ้น  ๗๐ คน 
  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน   

๕. วิธีดําเนินการ 
  ๕.๑  เตรียมการจัดทําแผน และเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ๕.๒  ประสานงานกับประธานประชาคมและผู้นําหมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๒-๕ 
  ๕.๓  จัดทําหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมจัดเวทีประชาคม 
  ๕.๔  ดําเนินการจัดทําโครงการ 
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๖.  วัน  เวลา  สถานท่ีดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2561 

๗.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

๘.  งบประมาณ 

ต้ังจ่ายจากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 
ชุมชน งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําเวทีประชาคมตําบลเพ่ือจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี งบประมาณ
จํานวน  1,๗๕๐  บาท   

๙.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ๙.๑  จากการจัดทําเวทีประชาคมทําให้ได้รับรู้ถึงสภาพปัญหาและความต้องการของ แต่ละหมู่บ้านอย่าง
แท้จริง  ทําให้สามารถจัดลําดับตามความจําเป็น ความสําคัญก่อนหลังได้ถูกทาง 

 ๙.๒  องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จะมีแผนพัฒนาสามปีเพ่ือนําไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีได้จัดทําไว้แล้ว 

 ๙.๓  องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  ได้ใช้งบท่ีมีอยู่อย่างจํากัดในการพัฒนา อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นระบบ 
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1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.กายูบอเกาะ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย

ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นสําคัญ 

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้
สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ

นํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารสว่นตําบลกายูบอเกาะ 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของ อบต.กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

4. เป้าหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มีส่วนได้เสีย

ท่ีเก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได้ 

 

5. วิธีดําเนินการ 
5.1 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและ

เร่งด่วน 
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ 

ร้องเรียน ดังน้ี 
6.1 ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกายุบอเกาะ 
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 073-204 817  
6.3 ทางเว็บไซต์ 
6.4 ทางไปรษณีย์ 
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7. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
ของ อบต.กายูบอเกาะ 

9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
9.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีราชการทุกครั้ง

จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
ท่ีถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้อง
รับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน

ร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
 

4. เป้าหมายการดําเนินการ 
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

9. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต. 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 

ดังน้ัน เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ อบต. มี
องค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 องค์การาบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.ข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต.และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น

ในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.และแผนพัฒนาสี่ปี ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ี 
ประชาคม อบต. และคณะกรรมการพัฒนา อบต.กําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม อบต. 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.บางตําแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 

2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ  
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
อบต.กายูบอเกาะมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือ

จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา อบต.และร่างแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนา อบต.ความ 
ต้องการของประชาคมและชุมชนในเขต อบต. ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการ 
ทุจริต 
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1. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล ประจําปี 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นกฎหมายท่ีค่อนข้างใหม่และ

มีจํานวนหลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอํานาจ องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จึงได้จัดทําโครงการ อบต.
สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี 2561 ข้ึน เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถ่ินตนเอง 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือเผยแพร่

ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อีกทางหน่ึงด้วย 

 

4. เป้าหมาย 
ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชนแพทย์ประจํา

ตําบลอาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป  
 

5. วิธีดําเนินการ 
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานท่ี 
5.2 แต่งต้ังคณะทํางาน 
5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม 
5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
 

7. งบประมาณ 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสําคัญของการ

กระจายอํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
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1. ช่ือโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถ่ินเป็น

สําคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหน่ึงในชุมชน สร้างแผนชุมชนข้ึนมาด้วยตนเอง ดัง
ความหมายของแผนแม่บทชมชุนท่ีว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง 
กําหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเง่ือนไขจากภายนอกเข้าไปทําให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิด
วัฒนธรรมด้ังเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากร
และศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาค
ส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาท่ีตอบมนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและ
ป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัดของชุมชนในการ

พัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนด
กิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าท่ีจะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

 

4. เป้าหมาย 
ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

5. วิธีดําเนินการ 
5.1 ประชุมผู้บริหาร กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม

สายในหมู่บ้าน 
5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกําหนดการ 
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

8. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยู่ได้อย่าง

เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกัน
ของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมท้ังปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมท่ีดีให้กับลูกหลานสามารถ
หาแนวร่วมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ินของตนเองได้ 
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3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีใน

ด้านการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) 
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล      

กายูบอเกาะอย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลน่ันคือได้ทําหน้าท่ีอย่างถูกต้อง 

 

4. เป้าหมาย 
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง 4 หมู่บ้าน 
 

5. วิธีการดําเนินการ 
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล       

กายูบอเกาะอย่างแข็งขัน สําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะได้มีกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบล 
กายูบอเกาะในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น 
เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ทํา
ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ดําเนินการทุกปีงบประมาณ 
 

7. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดและส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล

กายูบอเกาะ 
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ

ดําเนินงานของหน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง 
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มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ประจําปีงบประมาณ 2561 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจของ อบต.เป็นไปอย่างมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึง
จะต้องมีการกระทําอย่างเป็นข้ันตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการ
ตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ดําเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซ่ึงเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังน้ัน การจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องจะ
ทําให้การปฏิบัติงานของ อบต.เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 
3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้อง 
3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง มติ 

คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช่และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงาน อบต.ทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของอบต.กายูบอเกาะ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.กายูบอเกาะ 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี

ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมท้ังการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี 
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ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่า
เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด 
เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในกายูบอเกาะ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน 
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
10.4 ลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างชําระลดน้อยลง 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด  อบต.กายูบอเกาะ จึงได้มีการจัดทํา
และรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจําทุกปี 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของ อบต.กายูบอเกาะ 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายก อบต.ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินตามกําหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของ อบต. 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของ อบต.กายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมิน

องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํา

รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุง 
หรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับ 
ดูแล 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีสําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน

ภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซ่ึงจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการ
กําหนดไว้ ซ่ึงไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุม
ท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานน้ันๆ ว่ามีการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม_เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน 
อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังน้ีสาเหตุส่วนหน่ึง
อาจเกิดจากการกําหนดหน้าท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง 
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีกําหนดข้ึน และ
พัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 

4. เป้าหมาย 
เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ ซ่ึงจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5. วิธีดําเนินการ 
5.1 แต่งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 65.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบ
การควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ

ผู้บริหารทราบ 
 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ทุกกอง/สํานัก ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ 
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข 
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4 มีการจัดการความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเก่ียวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน อบต.กายูบอเกาะ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐาน
การควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ
ม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน
หรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีการดําเนินการจัด
วางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน จึงได้กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป

ดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลภายใน
เวลาท่ีกําหนด 

3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 

6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะรายงานผลการดําเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
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6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ 
หรือจะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กํากับ

ดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ช่องทางท่ีสามารถดําเนินการได้ 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- 
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องท้ังระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มี
ข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงิน
การคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทํางานมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังท่ีเปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อ
ประชาชน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทํางาน

ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ได้ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

6. วิธีดําเนินการ 
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และ
จัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ 2561 และดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง อบต.กายูบอเกาะ 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู้รับบริการ 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นข้ันตอนหน่ึงของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือ
สั่งการท่ีเก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงิน
ออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ สําหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกต้อง มีความสุจริต 
ส่งผลให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

5. วิธีการดําเนินการ 
- มีการแต่งต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ 
- มีการแต่งต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเก่ียวกับการรับจ่ายเงิน 
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 

เช่น ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

7. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

9. ตัวช้ีวัด 
มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 
 

10. ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล 

กายูบอเกาะทําให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดง
ความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง 
ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก 
ข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนา
ระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านท่ีเก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะให้

เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
 

4. เป้าหมาย 
ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
6.2 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มีการแต่งต้ังให้มีผู้แทนชุมชนเข้า
ร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างซ่ือตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 

6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

10. ผลลัพธ์ 
การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม

ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดไว ้ 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  

2. หลักการและเหตุผล 

         ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้องค์กรประสบผลสําเร็จตามนโยบายและความต้องการของ
ประชาชน  องค์กรจะประสบผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพน้ัน บุคลากรจะต้องมีความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ  กฎหมาย  ตลอดจนการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ดังน้ันการพัฒนาและส่งเสริมความรู้
ของพนักงานส่วนตําบล จึงจําเป็นท่ีต้องมีในการบริหารงานบุคคล เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพการของบุคลากรและ
งานน้ันมีประสิทธิภาพ   สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ประสบผลสําเร็จและก้าวไปสู่ความ
เป็นธรรมาภิบาลในอนาคตได้น้ัน ภาครัฐจําเป็นต้องพัฒนาบุคลากรของตนให้อยู่ในความเตรียมพร้อมท่ีจะรับการ
เปลี่ยนแปลง และมีทัศนคติการทํางานโดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมาย ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีความเป็นธรรม มีความมุ่งม่ันท่ีจะทํางานให้บรรลุผลและรู้จักทํางานร่วมกับ
ประชาชน    โดยเฉพาะบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ท่ีปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน 
จะต้องคํานึงถึงคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนเป็นประการสําคัญ  และจะต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมใหม่ร่วมกันเพ่ือความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การต่อไป  ด้วยเหตุท่ี
ระบบราชการเต็มไปด้วยระเบียบและกฎเกณฑ์มากมายขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนน่ันเอง และเป็นส่วนหน่ึงท่ีน่าคิดว่าประสิทธิภาพจะเกิดข้ึนได้อย่างไรในท่ามกลางของกฎเกณฑ์ต่าง 
ๆ เหล่าน้ัน ความมีประสิทธิภาพของระบบราชการน่าจะเป็นผลงานท่ีรับใช้ผู้บริหารงานคือประชาชนในระดับต่าง ๆ 
โดยนัยทฤษฏีหรือหลักการ รัฐประกอบด้วยประชาชนรัฐบาลมีหน้าท่ีบริหารประเทศตามความต้องการของประชาชน 
โดยมีข้าราชการของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบ  ฉะน้ันข้าราชการจึงต้องปฏิบัติราชการตามความปรารถนาของประชาชน   

ดังน้ัน ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้องค์กรประสบผลสําเร็จตามนโยบายและความต้อง             
การของประชาชน  การท่ีจะให้องค์กรประสบผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพน้ัน บุคลากรจะต้องมีความรู้          
ทักษะการปฏิบัติงาน ระเบียบ  กฎหมาย  ตลอดจนการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ดังน้ัน             
การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ของพนักงานส่วนตําบล จึงจําเป็นท่ีต้องมีในการบริหารงานบุคคล เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพการของบุคลากรและงานน้ันมีประสิทธิภาพ  ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สําหรับบริการประชาชนเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สมํ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมี 
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การเรียนรู้ร่วมกัน ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรและ
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ให้มีความรู้  ทักษะ ต่างๆ  ตามตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ  เพ่ือนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถแก้ไขปัญหา สนองต่อนโยบายและประชาชนได้เป็นอย่างดี   จึง
ได้จัดทําโครงการน้ีข้ึน   

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้เก่ียวระเบียบและข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
  2. เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรนําความรู้และความสามารถมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ          
   3. เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนา     
ตนเอง ให้เกิดข้ึนกับขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ    
  4. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผล และการบริการประชาชนมากท่ีสุด  

4. เป้าหมายของโครงการ 

 1. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง                 

 2. คณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภา อบต.            

5. วิธีการดําเนินการ 

 1  ประชุมคณะผู้จัดทําองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ เจ้าหน้าท่ี อบต. และผู้เก่ียวข้อง  
  2  แต่งต้ังคณะกรรมการวางแผนดําเนินโครงการ 
 3  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 
  4  ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการทางสื่อต่างๆ 
  5  ประสานหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง      
  6  ดําเนินการตามโครงการตามแผนงานท่ีคณะกรรมการกําหนดไว้ พร้อมสรุปผลการดําเนินงาน พร้อม
แนวทางการแก้ไข และรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2561 
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7. สถานท่ีดําเนินการ 

- องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

- ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  

8. งบประมาณ   

ต้ังจ่ายจากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล ฯลฯ งบประมาณท้ังสิ้น 200,000 บาท  

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา   

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

    1.  บุคลากรท้องถ่ินมีความรู้เก่ียวระเบียบและข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

   2. บุคลากรท้องถ่ินนําความรู้และความสามารถมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะได้    

   3. บุคลากรท้องถ่ินมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง 
ให้เกิดข้ึนกับขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ได้   

   4. บุคลากรท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  ได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และการบริการประชาชนเพ่ิมมากข้ึน  
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก่ียวข้องกับหลายองค์ประกอบ 

และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคลากรท้องถ่ิน อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีมาจากการเลือกต้ังฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคลากรเหล่าน้ีมีบทบาทและต้องทําหน้าท่ีของตน
อย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และท่ีสําคัญส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 

องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถ่ิน เก่ียวกับการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถ่ินในเรื่องต่างๆ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วน

ร่วมในการทํางาน 
3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  จํานวน 8 คน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  
 

6. วิธีดําเนินงาน 
6.1 แต่งต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น 

- แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  
- แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  

6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีได้รับการแต่งต้ัง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีนําข้อมูลแจ้งในท่ีประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ต้องการของประชาชน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภา สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

10. ผลลัพธ์ 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นท่ีทุกภาค

ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในกาขับเคลื่อน
ต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในพ้ืนท่ีอบต.กายูบอเกาะ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ พ้ืนท่ี อบต.กายูบอเกาะ 
6.3 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
5,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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