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 ด�วยองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา ได�จัดทําแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริต  ขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลควนเมา (พ.ศ.2563) เพ่ือให�การดําเนินงานสอดคล�องกับคําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี 63 / 
2557 เรื่อง มาตรการป!องกันและแก�ไขป7ญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบได�กําหนดให�ทุกส�วนราชการและ
หน�วยงานของรัฐ  กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป!องกันและแก�ไขป7ญหาการทุจริตมิชอบในส�วนราชการและ
หน�วยงานของรัฐ โดยมุ�งเน�นการสร�างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส�งเสริมการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน
ในการตรวจสอบเฝ!าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให�เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได�ประกอบกับนโยบายของพลเอก
ประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี ได�แถลงนโยบายของรัฐบาลต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติ เม่ือวันท่ี 12 
กันยายน  2557 ก็ได�กําหนดให�มีการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป!องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปCนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือให�การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและ
คณะรักษาความสงบแห�งชาติในการป!องกันและแก�ไขป7ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปCนไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา จึงได�จัดทํามาตรการแนวทางการป!องกันการทุจริต (พ.ศ.2563 ) ของ
องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา และเพ่ือให�ทุกหน�วยงานในองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาใช�เปCนกรอบ
แนวทางในการดําเนินการป!องกันและปราบปรามการทุจริตขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาต�อไป 
 เพ่ือเปCนการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารของโครงการและปฏิบัติให�สอดคล�องพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสาร 
พ.ศ.2540 และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา จึงขอประชาสัมพันธ�แผนปฏิบัติการ
ป!องกันการทุจริต (พ.ศ.2563)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท�ายประกาศฉบับนี้ 
 
  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 
    
    ประกาศ ณ วันท่ี  11  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2563 
 
 
 
                         ลงชื่อ นายสมชาย  แก�วเพ็ง 
            (นายสมชาย   แก�วเพ็ง) 
              ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล  ปฏิบัติหน�าท่ี 

นายกองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
 
 



 
 
 

คํานํา 
 

   การทุจริตเปCนป7ญหาใหญ�ของสังคมไทยมาเปCนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก�าวหน�าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ ซ่ึงในป7จจุบันได�ทวีความรุนแรงข้ึนอย�างต�อเนื่อง ทําให�
เกิดความเสียหายในวงกว�าง โดยส�งผลกระทบต�อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและ
การบริหารราชการเปCนอย�างมาก การแก�ป7ญหาการทุจริตจึงเปCนสิ่งสําคัญท่ีหน�วยงานในภาครัฐซ่ึงเปCนหน�วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนประเทศไทย ให�มีความเจริญก�าวหน�าสามารถแข�งขันกับต�างประเทศได�อย�างทัดเทียม ท่ี
จะต�องประสานความร�วมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร�วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหาร 
จัดการ และการพัฒนาคน ควบคู�ไปพร�อมๆ กัน โดยการปลูกฝ7งความซ่ือสัตย�สุจริต รับผิดชอบ มีวินัยตลอด
ค�านิยมอ่ืน ๆท่ีถูกต�อง รวมท้ังเข�าใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณค�า 
   ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห�งชาติ หรือ คสช. ได�มีคําสั่งท่ี 69/2557 เรื่องมาตรการป!องกัน
และแก�ไขป7ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส�วนราชการและหน�วยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางแก�ไขป7ญหาการทุจริตมิชอบโดยมุ�งเน�นการสร�าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส�งเสริมการมีส�วน
ร�วมจากทุกส�วนในการตรวจสอบ เฝ!าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให�เกิดการทุจริตได� 
   เพ่ือให�การดําเนินการดังกล�าว  บรรลุได�อย�างเปCนรูปธรรม องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาจึงได�
จัดทําแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริต (พ.ศ.2563) ขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาข้ึน  เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป!องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให�เกิดผลในทางปฏิบัติ   และเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร�และกลยุทธ�ขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา ให�บรรลุเป!าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน�
กําหนดไว� 
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ส"วนท่ี 1 
บทนํา 

1.การวิเคราะห�ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค�กรปกครองส"วนท3องถิน่ 

 การวิเคราะห�ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีวัตถุประสงค�เพ่ือต�องการ
บ�งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู�ในองค�กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล
หรือหน�วยงานท่ีอาจเก่ียวข�องกับการกระทําทุจริต  เพ่ือพิจารณาว�าการควบคุมและการป!องกันการทุจริตท่ีมีอยู�
ในป7จจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม� 
 การทุจริตในระดับท3องถ่ิน  พบว�าป7จจัยท่ีมีผลต�อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท�องถ่ิน ได�แก� การ
กระจายอํานาจลงสู�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  แม�ว�าโดยหลักการและการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค�สําคัญ
เพ่ือให�บริการต�าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต�อความต�องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึนแต�
ในทางปฏิบัติทําให�แนวโน�มของการทุจริตในท�องถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเข�นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส"วนขององค�กรปกครองส"วนท3องถ่ิน จําแนกเปCน 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด�านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจ�าง และการเงินการคลัง ส�วนใหญ�เกิดจาก

การละเลยขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
2) สภาพหรือป7ญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช�องว�างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะป7ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู�ความเข�าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะป7ญหาท่ีเกิดจาการขาดประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะป7ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส�วนต�าง ๆ 
7) สภาพหรือลักษณะป7ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท�องถ่ิน 

สาเหตุและป6จจัยท่ีนําไปสู"การทุจริตขององค�กรปกครองส"วนท3องถ่ินสามารถสรุปเป9นประเด็นได3  
ดังนี้ 
1) โอกาส แม�ว�าในป7จจุบันมีหน�วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการป!องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต�พบว�า ยังคงมีช�องว�างท่ีทําให�เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล�าวเกิดข้ึนจากการ
บังคับใช�กฎหมายท่ีไม�เข�มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม�รัดกุม และอํานาจหน�าท่ีโดยเฉพาะ
ข�าราชการระดับสูงก็เปCนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําให�เกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เปCนท่ียอมรับว�าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ�งเน�นเรื่องของวัตถุนิยม ทําให�คนในป7จจุบันมุ�งเน�น
ท่ีการสร�างความร่ํารวย ด�วยเหตุนี้จึงเปCนแรงจูงใจให�เจ�าหน�าท่ีมีแนวโน�มท่ีจะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
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3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร"งใส การทุจริตในป7จจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ�อนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให�การทุจริตกลายเปCนความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร�งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปCนการยากท่ีจะเข�าไป
ตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล�านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ  ได�แก� การจัดซ้ือ – จัดจ�าง เปCนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข�องเปCนห�วงโซ�ผลประโยชน�ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให�
สิบนแก�เจ�าหน�าท่ีเพ่ือให�ตนเองได�รับสิทธิในการดําเนินโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด 
ได�แก� การผูกขาดในโครงการก�อสร�างและโครงสร�างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได3รับค"าตอบแทนท่ีไม"เหมาะสม รายได�ไม�เพียงพอต�อรายจ�าย ความยากจนถือเปCนป7จจัยหนึ่งท่ี
ทําให�ข�าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต�องการท่ีจะมีสภาพความเปCนอยู�ท่ีดีข้ึน ทําให�
เจ�าหน�าท่ีต�องแสวงหาช�องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได�พิเศษ” ให�กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย�สุจริตเปCนคุณธรรมท่ีได�รับการเน�นเปCน
พิเศษถือว�าเปCนเครื่องวัดความดีของคน แต�ในป7จจุบัน พบว�า คนมีความละอายต�อบาปและเกรง
กลัวบาปน�อยลง และมีความเห็นแก�ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต�ประโยชน�ส�วนตนเปCนท่ีตั้งมากกว�าท่ีจะยึด
ผลประโยชน�ส�วนรวม 

7) มีค"านิยมท่ีผิด ป7จจุบันค�านิยมของสังคมได�เปลี่ยนจากยกย�องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย�สุจริตเปCน 
ยกย�องคนท่ีมีเงิน  คนท่ีเปCนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน�งหน�าท่ีการงานสูง ด�วยเหตุนี้ ผู�ท่ีมี
ค�านิยมท่ีผิดเห็นว�าการทุจริตฉ�อราษฎร�บังหลวง โดยไม�มีความละอายต�อบุญบาป และไม�เกรงกลัว
ต�อกฎหมายของบ�านเมือง 
 

2.หลักการเหตุผล 
     ป7จจุบันป7ญหาการทุจริตคอร�รัปชันในประเทศถือเปCนป7ญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ�อนมากยิ่งข้ึนและส�งผลกระทบในวงกว�าง โดยเฉพาะอย�างยิ่งต�อความม่ันคงของชาติ เปCนป7ญหาลําดับ
ต�น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด�านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส�วนใน
สังคมไทย ไม�ว�าจะเปCนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว�าเปCนองค�กรท่ีเอ้ือต�อการทุจริตคอร�รัปชันและมักจะปรากฏข�าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู�เสมอ ซ่ึงได�ส�งผลสะเทือนต�อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต�อระบบการปกครองส�วน
ท�องถ่ินอย�างยิ่ง ส�งผลให�ภาพลักษณ�คอร�รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI ) ซ่ึงเปCนเครื่องมือท่ีใช�
ประเมินการทุจริตคอร�รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค�กรเพ่ือความโปร�งใสนานาชาติ ( Transparency International 
– IT ) พบว�า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว�างปf 2555  - 2558 อยู�ท่ี 35 – 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม  
100  โดยในปf 2558  อยู�อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปCนอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรอง
จากประเทศสิงคโปร�และประเทศมาเลเซีย และล�าสุดพบว�าผลคะแนนของประเทศไทยปf 2559 ลดลง  3 
คะแนน จากปf 2558 ได�ลําดับท่ี 101 จาก  168 ประเทศ  ซ่ึงสามารถสะท�อนให�เห็นว�าประเทศไทยเปCน
ประเทศท่ีมีป7ญหาการคอร�รัปชันอยู�ในระดับสูง 
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 แม�ว�าในช�วงระยะท่ีผ�านมา ประเทศได�แสดงให�เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป!องกันการ
ทุจริต  ไม�ว�าจะเปCน การเปCนประเทศภาคีภายใต�อนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการต�อต�านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption – UNCAC ) พ.ศ.2546 การจัดต้ังองค�กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งคณะกรรมการการป!องกันปราบปรามการทุจริตแห�งชาติได�จัดทํายุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการ
ป!องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล�ว 3 ฉบับ แต�ป7ญหาการทุจริตในประเทศไทยไม�ได�มีแนวโน�มท่ีลดน�อยลง 
สาเหตุท่ีทําให�การทุจริตเปCนป7ญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบด�วยป7จจัยทางด�านพ้ืนฐานโครงสร�างสังคม ซ่ึง
เปCนสังคมท่ีตั้งอยู�บนพ้ืนฐานความสัมพันธ�แนวด่ิง (Vertical  Relaion) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคม 
อุปถัมภ�ท่ีทําให�สังคมไทยยึดติดกับการช�วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู�ญาติพ่ีน�องและพวกพ�อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย�องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส�วนมองว�าการทุจริต
คอร�รัปชันเปCนเรื่องปกติท่ียอมรับได� ซ่ึงนับได�ว�าเปCนป7ญหาท่ีฝ7งรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต�อดีตหรือกล�าวได�ว�า
เปCนส�วนหนึ่งของค�านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล�ว  ผนวกกับป7จจัยทางด�านการทํางานท่ีไม�ได�บูรณาการความ
ร�วมมือของทุกภาคส�วนไว�ด�วยกัน จึงส�งผลให�การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได�กล�าวมาข�างต�นไม�
สามารถทําได�อย�างเต็มศักยภาพ ขาดความเข�มแข็ง 
 ป7จจุบันยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป!อกงกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช�อยู�เปCนฉบับท่ี 3 เริ่มจากปf 
พ.ศ.2560 จนถึงปf พ.ศ.2564 ซ่ึงมุ�งสู�การเปCนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปCนสังคมมิติใหม�ท่ี
ประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได�รับความร�วมมือจากฝpายการเมือง หน�วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ�รักษาผลประโยชน�ของชาติและประชาชนเพ่ือให�ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิใน
ด�านความโปร�งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน� “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติต�าน
ทุจริต” มีเป!าหมายหลักเพ่ือให�ประเทศไทยได�รับการประเมินดัชนีการรับรู�การทุจริต ( Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ในปf พ.ศ.2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนน จะสูงข้ึนได�นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต�องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ�าหน�าท่ีของรัฐและประชาชนต�องมีพฤติกรรมแตกต�างจากท่ี
เปCนอยู�ในป7จจุบัน ไม�ใช�ตําแหน�งหน�าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได�กําหนดยุทธศาสตร�การดําเนินงานหลัก
ออกเปCน 6 ยุทธศาสตร�  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี  1  สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร�ท่ี  2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร�ท่ี  3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร�ท่ี  4  พัฒนาระบบป!องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร�ท่ี  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร�ท่ี  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
 ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินการขับเคลื่อนด�านป!องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปCนรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เปCนไปตามเจตนารมณ�ของยุทธศาสตร�ว�าด�วยการป!องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.
2561 – 2564 ) องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาจึงได�ตระหนักและให�ความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมี
ความโปร�งใส สร�างค�านิยม วัฒนธรรมสุจริตให�เกิดในสังคมอย�างยั่งยืนจึงได�ดําเนินการจัดทํา 
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แผนปฏิบัติการองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาต�นแบบ ด�านการป!องกันการทุจริต (พ.ศ.2563)  เพ่ือกําหนด
แนวทางการขับเคลื่อนด�านการป!องกันและปราบปรามการทุจริตผ�านโครงการ / กิจกรรม / มาตรการต�าง ๆ ท่ี
เปCนรูปธรรมอย�างชัดเจน อันจะนําไปสู�การปฏิบัติอย�างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค�และเป!าหมายของการ
ป!องกันและปราบปรามการทุจริตอย�างแท�จริง 

3.วัตถุประสงค�ของการจัดทําแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตําบล
ควนเมา 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน�ของสาธารณะของข�าราชการฝpายการเมือง
ข�าราชการฝpายบริหาร บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมารวมถึงประชาชนในองค�การบริหารส�วน
ตําบลควนเมา 
 3) เพ่ือให�การบริหารราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาเปCนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี (Good Governance)   
 4) เพ่ือส�งเสริมบทบาทการมีส�วนร�วม (people’s partipation) และตรวจสอบ(People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค�การ
บริหารส�วนตําบลควนเมา 

4. เป�าหมาย 
1) ข�าราชการฝpายการเมือง ข�าราชการฝpายบริหาร บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา

รวมถึงประชาชนในท�องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการให�บังเกิดประโยชน�สุขแก�
ประชาชนท�องถ่ิน ปราศจากการก�อให�เกิดข�อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห�ง
ผลประโยชน�และแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/ มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป!องกันป7ญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤตมิชอบ
ของข�าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให�สาธารณะและภาคประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส�วนตําบล
ควนเมาทีเข�มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ�วงดุลการใช�อํานาจอย�างเหมาะสม 

5) องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมามีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  จนเปCนท่ียอมรับจากทุกภาคส�วน 
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5. ประโยชน�ของการจัดทําแผน 
 1) ข�าราชการฝpายการเมือง ข�าราชการฝpายบริหาร บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา
รวมถึงประชาชนในท�องถ่ินมีจิตสํานึกรักท�องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสร�างค�านิยม และอุดมการณ�ใน
การต�อต�านการทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝ7งหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกต�ใช�ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาสามารถบริหารราชการเปCนไปตามหลักบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
(Good Govermance) มีความโปร�งใส เปCนธรรมสามารถตรวจสอบได� 
 3) ภาคประชาชนมีส�วนร�วมต้ังแต�ร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมตัดสินใจรวมถึงร�วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตสํานึกรักท�องถ่ิน  อันจะนํามาซ่ึงการสร�างเครือข�ายภาคประชาชนท่ีมีความเข�มแข็งในการเฝ!าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาท้ังจากภายในและภายนอกองค�กรท่ีมีความเข�มแข็งในการเฝ!าระวังการทุจริต 
 5) องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมามีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปCนท่ียอมรับจากทุกภาคส�วนให�เปCนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�นแบบ  
ด�านการป!องกันการทุจริต อันจะส�งผลให�ประชาชนในท�องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให�ความร�วมมือกันเปCน
เครือข�ายในการเฝ!าระวังการทุจริตท่ีเข�มแข็งอย�างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส"วนท่ี 2 
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ส"วนท่ี 2  
แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต  (พ.ศ.2563) 

 

มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปA  หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.การสร3างสังคมท่ี
ไม"ทนต"อการทุจริต 

1.1 การสร�างจิตสํานึก
และความตระหนักแก�
บุคลากรท้ังข�าราชการ
การเมืองฝpายบริหาร
ข�าราชการการเมืองฝpาย
ประจําขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน 

(1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรท�องถ่ิน 
 
 
 
 

437,000 
 
 
 
 
 

 

 1.2 การสร�างจิตสํานึก
และความตระหนักแก�
ประชาชนทุกภาคส�วน
ในท�องถ่ิน 

(1) โครงการหมู�บ�านปลอดขยะ 
 
 
 
 
 
(3) โครงการอบรมอาหาร
ท�องถ่ินสมุนไพรยาดีในบ�าน 
 
 
(4) โครงการยุวสิ่งแวดล�อม
ตําบลควนเมา 
 
 
(5) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได�ของ อบต. 

45,000 
 
 
 
 
 

37,900 
 
 
 

6,950 
 
 
 

20,000 

 

 1.3 การสร�างจิตสํานึก
และความตระหนักแก�
เด็กและเยาวชน 

(1) โครงการรณรงค�แก�ไขป7ญหา
ยาเสพตดิ 
 
 
(2) โครงการพุทธบุตรสู�พุทธ
ธรรม 
 
 

4,000 
 
 
 

30,000 
 

 
 

มิติท่ี 1 รวม 7  โครงการ 546,850  
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มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปA  หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.การบริหาร
ราชการเพ่ือป�องกัน
การทุจริต 

2.1 มาตรการสร�าง
ความโปร�งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

(1) กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ต�อต�านการทุจริตของผู�บริหาร
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 
 
 
(2) มาตรการการสร�างความ
โปร�งใสในการบริหารงานบุคคล 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 

 

 2.2 มาตรการการใช�
ดุลยพินิจและใช�อํานาจ
หน�าท่ีให�เปCนไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีด ี

1) กิจกรรมการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
2) มาตรการการมอบอํานาจ 
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลด
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

- 
 
 
 
- 

 

 2.3 การเชิดชูเกียรติแก�
หน�วยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินกิจการการ
ประพฤติปฏบัิติตนให�
เปCนท่ีประจักษ� 

1) โครงการคัดเลือกพนักงาน
ส�วนตําบล , ลูกจ�างประจํา และ
พนักงานจ�างดีเด�น ขององค�การ
บริหารส�วนตําบลควนเมา 

-  

 2.4 มาตรการการ
จัดการในกรณีได�ทราบ
หรือรับแจ�งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจรติ 

1) มาตรการ “ จัดทําข�อตกลง
การปฏิบัตริาชการ” 
 
2) มาตรการ “แต�งตั้ง
ผู�รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง
ร�องเรียน” 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

 

มิติท่ี 2   รวม 1 โครงการ  2 กิจกรรม  
4 มาตรการ 

-  

 
 
 
 
 
 



9 
 
 

มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปA  หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
3.การส"งเสริม
บทบาทและการมี
ส"วนร"วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให�มีและ
เผยแพร�ข�อมลูข�าวสาร
ในช�องทางท่ีเปCนการ
อํานวยความสะดวกแก�
ประชาชนได�มีส�วนร�วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
หน�าท่ีขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินได�
ทุกข้ันตอน 

1) มาตรการ ปรับปรุงข�อมูล
ข�าวสารของ อบต.ควนเมา ให�มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
2) กิจกรรม “การเผยแพร�ข�อมลู
ข�าวสารด�านการเงิน  การคลัง 
พัสดุ และทรัพย�สินขององค�การ
บริหารส�วนตําบล และการรบั
เรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการเงิน 
การคลัง” 
 
3) มาตรการ “ จัดให�มีช�องทาง
ท่ีประชาชนเข�าถึงข�อมูลข�าวสาร
ขององค�การบริหารส�วนตําบล
ควนเมา 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 3.2 การรับฟ7งความ
คิดเห็น การรับ  และ
ตอบสนองเรื่องร�องเรยีน 
/ ร�องทุกข� ของ
ประชาชน 

1) โครงการ อบต.สญัจรพบ
ประชาชน 
 
2) โครงการเวทีประชาคมตําบล 
 
3) มาตรการ กําหนดข้ันตอน/
กระบวนการเรื่องร�องเรยีน 

16,040 
 
 

5,100 
 
 
- 

 

 3.3 การส�งเสรมิให�
ประชาชนมีส�วนร�วม
บริหารกิจการของ
องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน 

1) มาตรการแต�งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลควนเมา 
 
2) ประชุมประชาคมหมู�บ�าน
และประชาคมตาํบล/จัดเก็บ
ข�อมูลพ้ืนฐานระดับหมู�บ�าน 
ระดับตําบลเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาท�องถ่ิน 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี 3 รวม 2 โครงการ  2 กิจกรรม 
4  มาตรการ 

21,140  
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มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปA  หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การเสริมสร3าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค�กรปกครอง
ส"วนท3องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ�นดินกําหนด 

1) มาตรการ ตดิตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน 
 
2) มาตรการ การควบคุมภายใน
และบรหิารความเสี่ยงระดับส�วน
งานย�อยและระดับองค�กร 
 
 

- 
 
 
 
- 

 

 4.2 การสนับสนุนให�
ภาคประชาชนมีส�วน
ร�วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบรหิาร
ราชการ ตามช�องทางท่ี
สามารถดําเนินการได� 

1) มาตรการสนับสนุนการ
ตรวจสอบโดยภาคประชาชน มี
ศูนย�ข�อมูลข�าวสาร/website/
วารสาร / รายงานผลการ
ดําเนินงาน/ ป!ายประชาสัมพันธ� 
/จัด อบต.สัญพบประชาชน 
 
2) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ�างจาก
ตัวแทนชุมชน 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 4.3 การส�งเสรมิบทบาท
ตรวจสอบของสภา
ท�องถ่ิน 

1) กิจกรรมการส�งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
องค�การบริหารส�วนตําบล 
ควนเมา 
 
 

-  

 4.4 การพัฒนา
เครือข�ายการป!องกัน
การทุจริต  
(ป7จจุบันเปลี่ยนแปลง
เปCนเสริมพลังการมสี�วน
ร�วมของชุมชนและ
บูรณาการทุกภาคส�วน
เพ่ือต�อต�านการทุจริต 
 
 
 

1) กิจกรรมการตดิป!าย
ประชาสมัพันธ�กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

-  

มิติท่ี 4 รวม 3 กิจกรรม  3 มาตรการ -  
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         ส�วนท่ี 3 
มิติท่ี 1 การสร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต 

1.1 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�บุคลากรท้ังข�าราชการ การเมือง ฝpายบริหาร 
ข�าราชการการเมืองฝpายสภาท�องถ่ิน 

1.ชื่อโครงการ 
 โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรท�องถ่ิน 
2.หลักการและเหตุผล 
 องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา เปCนหน�วยงานบริหารราชการส�วนท�องถ่ินท่ีมีหน�าท่ีให�
บริหารสาธารณะแก�ประชาชนในหลายด�าน และมีภารกิจหลากหลายท้ังภารกิจตามกฎหมายจัดต้ัง และ
ภารกิจท่ีได�รับการถ�ายโอนจาหน�วยงานราชการอ่ืน การบริหารงานขององค�การบริหารสวนตําบลจึงต�อง
อาศัยบุคลากรในฝpายต�าง ๆ เพ่ือให�สามารถสนองต�อความต�องการและให�บริการแก�ประชาชนได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเปCนป7จจัยสําคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
ท�องถ่ิน เนื่องจากสังคมในยุคป7จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว และเกิดสิ่งใหม�หรือนวัตกรรมใหม�
อยู�เสมอ  ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท้ังในมิติของท�องถ่ินเอง หรือแม�กระท่ังระดับประเทศ 
เช�น การเกิดกลุ�มประชาคมอาเซียน เปCนต�น 
 เพ่ือให�การบริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเปCนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การ
บริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 ซ่ึงบุคลากรในองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน ได�แก� คณะผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน คณะท่ีปรึกษาองค�การบริหารส�วน
ตําบล คณะกรรมการพัฒนาองค�การส�วนตําบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา บุคลากร
ในท�องท่ีและท�องถ่ิน และเจ�าหน�าท่ีฝpายต�าง ๆ ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีส�วนในการพัฒนา
ท�องถ่ิน  ซ่ึงเปCนตัวจักรสําคัญในการนํานโยบายของรัฐไปสู�การปฏิบัติให�เกิดผลสัมฤทธิ์ จึงจําเปCนต�อง
ได�รับการพัฒนาอย�างท่ัวถึง มีความรู� ความเข�าใจ ในเนื้อหาสาระของการบริหารภาครัฐเชิงกลยุทธ� และ
กระบวนการบริหารภาครัฐแนวใหม�เพ่ือท่ีจะร�วมมือกันผลักดันนโยบายการปฏิบัติราชการให�เกิดผลเปCน
รูปธรรม  ตลอดจนพร�อมรับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในส�วนราชการอัน
เปCนผลมาจากการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการภาครัฐ บทบาทการทํางานของบุคลากรในองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินยุคใหม�ต�องเปลี่ยนแปลงจากเดิมหลายด�าน กล�าวคือ จากท่ีเคยมุ�งเน�นกระบวนการ
ทํางานตามลําดับชั้นการบังคับ บุคลากรในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องรอบรู�การดําเนินงานท่ี
ครอบคลุมหลายด�าน การทํางานท่ีมุ�งประโยชน�ต�อประชาชน ยึดประชาชนเปCนตัวต้ังมองเห็นการ
เปลี่ยนแปลง รู�จักวิเคราะห�จุดอ�อนจุดแข็ง ภัยคุกคามท่ีจะเกิดข้ึน นอกจากนี้ก็จะต�องมีความสามารถใน
การเรียนรู�ปรับตัวทันโลกติดตามข�อมูลข�าวสารอยู�เสมอและเรียนรู�อยู�ตลอดเวลาสามารถปฏิบัตินํามา
ประยุกต�ให�เกิดประโยชน�ต�อหน�าท่ีปฏิบัติงานเปCนไปตามระเบียบ กฎหมายแบบแผนของทางราชการ
บุคลากรในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินยุคใหม�จึงต�องมีความรู�รอบและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง
เพ่ิมมากข้ึน และพร�อมปรับตัวให�เข�ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมท้ังในระดับประเทศ 
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 องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา จึงได�จัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรท�องถ่ิน ข้ึน 
เพ่ือให�บุคลากรได�เรียนรู�ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน กฎหมายป!องกันและปราบปรามการทุจริตตลอดจน
เทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม� ๆ แนวความคิดทฤษฎีใหม�ท่ีจะสามารถนํามาปรับใช�ในการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน�าท่ีของงาน  อันจะนํามาซ่ึงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วน
ตําบล  ซ่ึงจะส�งผลต�อการให�บริการประชาชนให�เกิดความพึงพอใจอย�างสูงสุดต�อไป 
3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือให�บุคลากรมีความรู� ความเข�าใจ ระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติตามอํานาจหน�าท่ี 
 2. เพ่ือเพ่ิมความรู� กฎหมายการป!องกันและการทุจริตในหน�วยงาน 
 3. เพ่ือเสริมสร�างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน 
 4. เพ่ือให�บุคลากรได�เรียนรู�การบริหารงานภาครัฐแนวใหม� 
 5. เพ่ือเปCนการเสริมสร�างและพัฒนาจิตสํานึกด�านคุณธรรม จริยธรรมแก�บุคลากรขององค�การ 
              บริหารส�วนตําบลสร�างภูมิคุ�มกันด�านจิตใจเพ่ือให�มีพฤติกรรมในเชิงสร�างสรรค� มีจิตสํานึกใน 
              การกระทําความดี รู�จักการเสียสละ และมุ�งปฏิบัติงานเพ่ือให�บริการประชาชนได�อย�างมี 
              ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. เป!าหมาย 
 ผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ�าง 
5. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู�บริหารท�องถ่ิน 
 2. มอบงานให�กับผู�รับผิดชอบโครงการ และผู�ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทํากําหนดการและห�อข�อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให�ผู�บริหารท�องถ่ินทราบ 
6. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 1 ปf (ปfงบประมาณ พ.ศ.2563) 
7. งบประมาณท่ีใช�ในการดําเนินการ 
 437,000  บาท 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
9. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ� 
 1. บุคลากรมีความรู� ความเข�าใจระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ี 
 2. บุคลากรมีความรู�ด�านกฎหมายการป!องกันการทุจริตในหน�วยงาน 
 3. บุคลากรได�เรียนรู�และเข�าใจการบริหารงานภาครัฐแนวใหม� 
 4. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน�าท่ีตามแนวทางระบบคุณธรรมได� 
 5. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ี 
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โครงการ หมู"บ3านปลอดขยะ 
   

     1.2 การสร3างจิตสํานึกและตระหนักแก"ประชาชนทุกภาคส"วนในท3องถ่ิน 
 

1. ช่ือ  โครงการ หมู"บ3านปลอดขยะ 
2.หลักการและเหตุผล 
          ตาม พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตาํบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๗) คุ�มครอง ดูแล และ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และ พระราชบัญญตัิ กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ให�แก�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช�ประโยชน�จากปpาไม�ท่ีดนิ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม  ได�กําหนดอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลในการดําเนินการดังกล�าว 

          ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นด�วยกับแผนแม�บท การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ   (พ.ศ.2559-2564)  
และนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา)  ได�เร�งรัดมอบหมาย กระทรวงมหาดไทย บูรณาการร�วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร�ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปf 
โดยใช�หลัก 3Rs คือ การใช�น�อย ใช�ซํ้า และนํากลับมาใช�ใหม� โดยมีเป!าหมายเพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของ
ประเทศลดลงร�อยละ 5   

 ในป7จจุบันพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย�มีค�านิยมในเรื่องของการบรรจุหีบห�อมากข้ึนทําให�ปริมาณ
ขยะเพ่ิมข้ึนอย�างรวดเร็ว  ประชาชนส�วนใหญ�กําจัดขยะด�วยวิธีการเผา  การฝ7งกลบ การเทกองกลางแจ�ง   ซ่ึงจะ
ส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมและสภาพความเปCนอยู�ในสังคมมากมาย ได�แก� ชุมชนสกปรกไม�น�ามอง เสีย
ทัศนียภาพ ส�งกลิ่นเหม็นรบกวน เปCนแหล�งเพาะพันธุ�สัตว�และพาหะนําโรคต�าง ๆ  จากการสํารวจปริมาณขยะใน
พ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา พบว�าส�วนใหญ�เปCนขยะอินทรีย�ร�อยละ 55  ประกอบด�วย เศษอาหาร 
เศษผักผลไม� ขยะรีไซเคิล  ร�อยละ 45 ประกอบด�วย แก�ว กระดาษ พลาสติก โลหะ  ขยะอันตรายร�อยละ 1 
ประกอบด�วย  หลอดไฟฟ!า ถ�านไฟฉายใช�แล�ว  กระป�องสเปรย� แบตเตอรี่ กระป�องยาฆ�าแมลง ขยะท่ัวไป ร�อยละ 
4 ได�แก� ซองบะหม่ีสําเร็จรูป เปลือกลูกอม  ถุงพลาสติกปนเป��อนอาหาร หากจัดการอย�างถูกวิธี ขยะแต�ละ
ประเภทสามารถนํากลับมาใช�ให�เกิดประโยชน�ได�  การส�งเสริมให�ประชาชน            คัดแยกขยะต้ังแต�ครัวเรือน 
ตลอดจนการนําขยะท่ีคัดแยกไปใช�ประโยชน�  เปCนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยประชาชนมีส�วนร�วม 
จึงเปCนวิธีการหนึ่งท่ีช�วยแก�ไขป7ญหาได�อย�างยั่งยืน  
 

3.วัตถุประสงค� 
๑.  เพ่ือให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดการขยะ 

  ๒.  เพ่ือให�ประชาชนมีความรู�เรื่องการคัดแยกขยะ 
  ๓.  เพ่ือให�ประชาชนนําขยะท่ีคัดแยกไปใช�ให�เกิดประโยชน� 

๔.  เพ่ือลดภาวะโลกร�อนอันเกิดจากสาเหตุการจัดการขยะไม�ถูกวิธี 
  ๕.  เพ่ือปลูกจิตสํานึกให�ประชาชนในชุมชน  มีส�วนร�วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 
 

4.เป�าหมาย 
ผู�นําชุมชน และประชาชน  หมู�ท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 และหมู�ท่ี 15  จํานวน 15 

หมู�บ�าน หมู�บ�านละ 20 คน รวมเปCน 300 คน  
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5.วิธีดําเนินการ 
๑. เขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
๒. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 
๓. จัดอบรมให�ความรู�แก�กลุ�มเป!าหมาย หมู�บ�านละ 20 คน 
๔. มอบถังสาธิตขยะอินทรีย� และถังรวบรวมขยะอันตรายแก� หมู�บ�าน และมอบกากน้ําตาล  

ให�กับครัวเรือนท่ีเข�าร�วมโครงการ  
5.  ติดตามประเมินผล โดยเสนอผู�บริหารทราบต�อไป 
6. การนําส�งขยะอันตรายไปยังองค�การบริหารส�วนจังหวัดตรังเพ่ือกําจัดอย�างถูกวิธีต�อไป 
 

6.พ้ืนท่ีดําเนินงานตามโครงการ 
        หมู�ท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 และหมู�ท่ี 15  ตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

 
7.ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ระหว�างเดือน ตุลาคม 2562 -  สิงหาคม 2563 

8.หน"วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา  

9.งบประมาณ 
  งบประมาณ  45,000  บาท 

 
10.ผลท่ีคาดว"าจะได3รับ 

๑. ประชาชนในชุมชน มีความรู�ความเข�าใจในการคัดแยกขยะ และนําขยะท่ีคัดแยกไปจัดการ
อย�างถูกวิธี 

๒. สามารถลดปริมาณขยะในชุมชน 
๓. สามารถลดภาวะโลกร�อนอันเกิดจากสาเหตุการณ�กําจัดขยะท่ีไม�ถูกวิธี 
๔. สามารถสร�างมูลค�าเพ่ิมจากขยะ 
๕. ประชาชนเกิดจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
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โครงการอบรมอาหารท3องถ่ินสมุนไพรยาดีในบ3าน 

1. ช่ือโครงการ 
โครงการอบรมอาหารท�องถ่ินสมุนไพรยาดีในบ�าน 

2. หลักการและเหตุผล 
วัฒนธรรมการกินอาหารทางภาคใต� มีลักษณะเด�นอย�างหนึ่งซ่ึงเปCนท่ีรู�จักกันดีว�าชาวภาคใต�นิยม กิน 

ผัก เม่ือไรก็ตาม ท่ีชาวภาคใต�ชี้ว�าผักนี้กินได�เราจะประหลาดใจว�าผักท่ีเราเห็นนั้นบางชนิดมักมีกลิ่นฉุน
จนไม�น�ากิน แต�คนใต�กลับบอกว�าอร�อยเหลือเกิน จากการประชุมสัมมนาครั้งใดพืชผักเปCนยาบางครั้งไม�
สามารถนํามาประกอบอาหารได� แต�ชาวใต�ก็นํามากินเปCนกับแกล�มได�เสมอสิ่งนี้เปCนเสน�ห�อย�างหนึ่งและ
ชื่นชมโดยเฉพาะถ�าได�ไปนั่งรับประทานอาหารชาวใต� จะเห็นว�าน้ําพริกพร�อมผักพ้ืนบ�านเปCน
ส�วนประกอบท้ังสิ้น ด�วยเหตุนี้กระม่ังท่ีทําให�ชาวใต�สุขภาพดี แข็งแรง มีสติป7ญญาดี เพราะได�
รับประทานท่ีมีคุณค�าจากผักเหล�านั้น การรับประทานอาหารผักพ้ืนบ�านและวัฒนธรรมทางการบริโภค
อาหารของไทยสั่งสมมาเปCนเวลาช�านานผ�านกระบวนการลองผิดลองถูกมาหลายชั่วอายุคน แม�กระท่ัง
พืชท่ีจัดเปCนพืชท่ีจัดเปCนพืชมีพิษท่ีปรากฏในตํารา พืชพิษของนักวิทยาศาสตร� ชาวตะวันตกก็ถูกคนไทย
นํามาบริโภคได�โดยปลอดภัย เช�น ต�นบอน  ต�นอุตพิด บุก และกลอย เปCนต�น ผักสด ผักต�นต�างๆ ท่ีใช�
จิ้มน้ําพริก ช�วยให�ได�เส�นใยอาหาร วิตามิน เอ บี ซี แคลเซียมและฟอสฟอรัสครบถ�วน  ส�วนพืชเส�นใยนั้น 
แก�อาการท�องผูกได�ด�วย และเรายังพบว�าคนไทยสมัยก�อนบริโภคอาหารโดยคํานึงถึงประโยชน�ของ
อาหารท้ังในแง�ท่ีเปCนอาหารและยารักษาโรคควบคู�ไปด�วยนั้นคือ กินเพ่ือแก�ไขหรือปรับธาตุท้ัง 4 ใน
ร�างกายให�เกิดความสมดุลกันอีกด�วย (ในสมัยก�อนเราคิดว�าร�างกายประกอบด�วยธาตุ 4 ธาตุ คือ ดิน น้ํา 
ลม ไฟ  การไม�สมดุลกันกับธาตุท้ัง 4  จะทําให�ร�างกายเกิดโรคหรือความเจ็บปpวยได� เช�น แกงส�มดอกแค 
แก�ไข�หัวลม แกงส�มมีรสเปรี้ยวจะบํารุงธาตุน้ํา รสเผ็ดบํารุงธาตุลม ดอกแคก�านเกสรมีรสขมจะแก�ไข� ต�ม
ยํามีส�วนประกอบของตะไคร� พริก หอม ข�า ใบมะกรูด ช�วยขับลมและระบบการย�อยอาหาร มีเนื้อสัตว�
ต�าง ๆ สําหรับบํารุงธาตุดิน มีรสเปรี้ยวของมะนาวแก�ธาตุน้ํา เปCนต�น 
 ดังนั้น เพ่ือเปCนการรณรงค�ให�ประชาชนตําบลควนเมา หันมาเห็นประโยชน�ของอาหารพ้ืนบ�าน
ซ่ึงการบริโภคอาหารพ้ืนบ�านและสมุนไพรพ้ืนบ�าน เปCนการดูแลสุขภาพแบบองค�รวมอย�างหนึ่ง คือ ได�
ความอ่ิมเอมเปCนสุข  เกิดความผูกพันกับท�องถ่ินของตน มีคุณค�าทางด�านโภชนาการสูง  และมีผลดีใน
ด�านการส�งเสริมสุขภาพให�แข็งแรง รวมท้ังยังได�อนุรักษ�สิ่งแวดล�อม และพืชพันธุ�ตามธรรมชาติอีกด�วย 
ดังนั้นหากเราไม�ศึกษาและฟ��นฟูภูมิป7ญญาท�องถ่ินดังกล�าวนี้ไว�  การบริโภคอาหารพ้ืนบ�านก็อาจถูกลืม 
หรือถูกคุกคามจาการแพร�กระจายวัฒนธรรมการบริโภคอาหารแบบตะวันตกเข�ามาแทนท่ีและสูญ
หายไปในท่ีสุด 
 องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา เปCนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีบทบาทและหน�าท่ีในการ
สนับสนุนและส�งเสริมให�ประชาชนในท�องถ่ินมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามพระราชบัญญัติสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบล พ.ศ.2537 และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 (5) (6) (8) ได�
ตระหนักถึงสภาพป7ญหาดังกล�าว จึงเห็นควรท่ีจะดําเนินการจัดทําโครงการอบรมอาหารท�องถ่ินสมุนไพร
ยาดีในบ�านข้ึน เพ่ือเปCนแนวทางด�านความคิด เจตคติ และสร�างสุขนิสัยของประชาชนในพ้ืนท่ีในการนํา
แนวทางหลักการทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไปใช�ในชีวิตประจําวันต�อไป 
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3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือเผยแพร�คุณค�าของอาหารพ้ืนบ�านและพืชสมุนไพรในท�องถ่ิน ฟ��นฟู วัฒนธรรม การ
บริโภคผักพ้ืนบ�านประชาชนตําบลควนเมา 
 3.2 เพ่ือศึกษาความรู�และพฤติกรรมการบริโภคพืชสมุนไพรในท�องถ่ินของกลุ�มเป!าหมายท่ีเช�า
ร�วมโครงการ 
 3.3 เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการได�แก�ความรู�เรื่องคุณค�าอาหารพ้ืนบ�านและพืชสมุนไพร
ในท�องถ่ิน เจตคติต�อการบริโภคพืชสมุนไพรในท�องถ่ิน 
 3.4 เพ่ือบูรณาการความรู�และภูมิป7ญญาชาวบ�านในระดับพ้ืนท่ี จากหน�วยงานภาครัฐและ
ปรัชญาชาวบ�าน 
4. เป�าหมาย 
 4.1 เป!าหมายเชิงปริมาณ 
  ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลควนเมา และผู�ท่ีสนใจเข�าร�วมโครงการ ฯ ประมาณ 
จํานวน 150 คน 
 4.2 เป!าหมายเชิงคุณภาพ 
  มีแหล�งสารสนเทศและศูนย�การเรียนรู�อาหารพ้ืนบ�านและสมุนไพรท�องถ่ิน ให�ความรู�
กับประชาชนท่ีหลากหลายอย�างยั่งยืนและถาวรในท�องถ่ิน 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 

1 ปf (งบประมาณปf พ.ศ.2563) 
 6. สถานท่ีดําเนินการ 
  องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
 7. งบประมาณ 
  37,900 บาท 
 8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
  1. องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 
  2. โรงพยาบาลรัษฎา อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
  3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอรัษฎา  อําเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 
  4. สํานักงานพัฒนาการอําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
  5. สํานักงานเกษตรอําเภอรัษฎา อําเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 
  6. โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพเปฉลิมพระเกียรติตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
 9. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
  ผู�เข�าร�วมกิจกรรมโครงการฯ มีองค�ความรู�เก่ียวกับหลักโภชนาการและคุณค�าของอาหาร 
      พ้ืนบ�านและสมุนไพรในท�องถ่ินท่ีหลากหลาย  สามารถนําไปปรับประยุกต�ใช�ในชีวิตประจําวันได�อย�าง 

ยั่งยืนและถาวร 
10. ดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
 10.1 ประชาชนกลุ�มเป!าหมายในพ้ืนท่ีตําบลควนเมาท่ีเข�าร�วมโครงการ ร�อยละ 70%  
 10.2 มีการนําแนวทางองค�ความรู�ท่ีได�ไปใช�ในชีวิตประจําวัน 
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โครงการยุวส่ิงแวดล3อมตําบลควนเมา 

1.ช่ือโครงการ  โครงการยุวส่ิงแวดล3อมตําบลควนเมา 

2.หลักการและเหตุผล 

ตามท่ี คณะรักษาความสงบแห�งชาติ (คสช.) มีการกําหนดเป!าหมายของแผนงานมีเป!าหมายชัดเจน 
สอดคล�องกับแนวความคิดการพัฒนาอย�างยั่งยืน มีแผนการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช�มีการปรับปรุง 
เพ่ิมเติม และมีการบังคับใช�กฎหมายในเรื่องการบริหารจัดการขยะ อย�างจริงจัง  การเพ่ิมความสามารถของแต�ละ
ภาคส�วน ให�มีการจัดกิจกรรมโครงการให�ความรู�ในเรื่องการจัดการขยะอย�างยั่งยืน   การร�วมมือของภาคส�วน 
โดยเฉพาะอย�างยิ่ง การปลูกฝ7งเด็กและเยาวชน ให�มีรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล�อม โดยเฉพาะอย�างยิ่งการจัดการขยะ   
การสร�างทัศนคติให�เด็กและเยาวชนให�มีจิตสาธารณะในการรับผิดชอบตนเองและสังคม   

ซ่ึงสอดคล�องกับ องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ซ่ึงมีแนวคิดในการจัดการ
ขยะ โดย  ไม�มีถังขยะข�างถนน  ไม�มีคนเก็บขยะ  ไม�มีรถขนขยะ  ไม�มีท่ีท้ิงขยะ แต�ชุมชนสะอาด  จึงได�บรรจุ
โครงการเก่ียวกับขยะไว�ในแผนพัฒนาตําบล  ซ่ึงได�แก�โครงการกําจัดขยะโดยวิธีการคัดแยกขยะ  ตามนโยบายใน
การบริหาร  และเปCนหน�าท่ี  ท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือให�ชุมชนมีส�วนร�วมในการดูแลรักษาความสะอาด  สามารถ
จัดการจากการดําเนินงานตามโครงการดังกล�าว  สําหรับปfนี้ องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา มีจุดมุ�งหมายใน
การส�งเสริมให�เด็กและเยาวชน มีส�วนร�วมในการจัดการขยะ    โดยการส�งเสริมให�มีความรู�ความเข�าใจในการคัด
แยกขยะ  และกระตุ�นในการจูงใจให�เกิดการรับรู� เข�าใจ และมีส�วนร�วม  และมองเห็นความสําคัญในการคัดแยก
ขยะ  เพราะขยะมีค�าเปCนเงินสามารถเพ่ิมรายได�ให�ครอบครัวได� ขยะสามารถเปลี่ยนเปCนพลังงานได� ขยะสามารถ
ใช�ทําปุ�ยได�  และทราบถึงผลกระทบจากขยะท่ีทําให�เกิดป7ญหาต�อชุมชน  สังคมสุขภาพอนามัย  จนเกิดความ
ร�วมมือท่ีดียิ่งข้ึน และสามารถถ�ายทอดไปยังผู�ปกครอง ครัวเรือน ชุมชน ตลอดไปถึงท่ัวท้ังตําบลควนเมา 

3. วัตถุประสงค� 
3.1 เพ่ือสร�างจิตสํานึกการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมให�เกิดแก�เด็กและเยาวชน  
3.2 เพ่ือสร�างแนวทางการกําจัดขยะอย�างครบวงจร 
3.3  เพ่ือส�งเสริมการมีส�วนร�วมของเด็กและเยาวชนในการจัดการขยะ 
3.4  เพ่ือให�มีความรู�ในการจัดการขยะแต�ละประเภท 

4. เป�าหมาย 

4.1 เป!าหมายเชิงปริมาณ ตัวแทนเด็กและเยาวชน  จํานวน 40 คน   
4.2 เป!าหมายเชิงคุณภาพ ผู�เข�าร�วมโครงการมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล�อม และเห็นคุณค�าของขยะใน

ชีวิตประจําวัน มีการจัดการขยะแต�ละประเภทอย�างถูกวิธี 
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5. วิธีดําเนินการ 

5.1 สํารวจข�อมูล 
5.2 เขียนโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ 
5.3 จัดทําหนังสือเชิญผู�เข�าร�วมโครงการ 
5.4 ดําเนินการตามโครงการ 
5.5 ติดตามผลและประเมินผลโครงการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  

 เดือน  มิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ.2563  

7. งบประมาณ 

     งบประมาณ  6,950 บาท 

8. ผู3รับผิดชอบโครงการ 

    สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล  

9. ผลท่ีคาดว"าจะได3รับ 

10.1 เด็กและเยาวชน มีจิตสํานึกการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม 
10.2 เด็กและเยาวชนตําบลควนเมาสามารถจัดการขยะ  
10.3  เพ่ือส�งเสริมการมีส�วนร�วมของเด็กและเยาวชนในการจัดการขยะ 
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           โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได3ขององค�การบริหารส"วนตําบลควนเมา 

1.ช่ือโครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได3ขององค�การบริหารส"วนตําบลควนเมา 

2. หลักการเหตุผล 

สืบเนื่องจากการชําระภาษีท�องถ่ิน ถือเปCนภาระหน�าท่ีของประชาชนและผู�ประกอบการในเขตองค�การ 
บริหารส�วนตําบลควนเมา ดังนั้น การจัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได� จึงเปCนเครื่องมือในการ
สื่อสารกับประชาชน  ผู�เสียภาษี  เพ่ือให�เกิดความเข�าใจในแง�มุมต�าง ๆ ถึงความจําเปCนและประโยชน� ซ่ึงสามารถ
ตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย�างไรบ�าง ถือเปCนโครงการท่ีจะต�องดําเนินการในเชิงรุก โดยการ
ปรับปรุงขบวนการให�บริการประชาชน การปะชาสัมพันธ�โดยสื่อต�าง ๆ ตลอดจนการอบรมความรู�เก่ียวกับภาษี
ท�องถ่ินต�าง ๆ ให�แก�กลุ�มเป!าหมาย ท้ังนี้ เพ่ือสร�างจิตสํานึกท่ีดีในการชําระภาษีท�องถ่ิน อันจะส�งผลให�เปCนการ
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได�ขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาอย�างยั่งยืน 
 องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา จึงได�วางแผนส�งเสริมการชําระภาษีภายในระยะเวลาท่ีกําหนดโดย
อาศัยหลักรวดเร็ว  ถูกต�อง และเปCนธรรม ท้ังนี้ ป7จจัยสําคัญท่ีจะให�ผู�ชําระภาษีตระหนักถึงประโยชน�จากการ
ชําระภาษีจะต�องปฏิบัติในหลายแนวทาง เช�น การประชาสัมพันธ�ทางสื่อชนิดต�าง ๆ เพ่ือให�เกิดความเข�าใจ การ
เชิญกลุ�มเป!าหมายต�าง ๆ เพ่ือเข�าร�วมสร�างความเข�าใจโดยการจัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับภาษีท�องถ่ิน การ
อํานวยความสะดวก การบริหารท่ีดีเพ่ือสร�างความประทับใจ ตลอดจนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข�ามา
ใช�เปCนเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมทางเลือกและบริการสําหรับผู�ชําระภาษีเปCนต�น 
3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได�ขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา ให�ประชาชนชําระ
ภาษีภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 3.2 เพ่ือกําหนดเป!าหมายการจัดเก็บรายได�เพ่ิมข้ึน โดยสอดคล�องกับสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปCนจริง 
 3.3 เพ่ืออํานวยความสะดวกให�กับประชาชน 
 3.4 เพ่ือประโยชน�ในการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
 3.5 เพ่ือให�ความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับภาษีท�องถ่ินแก�ผู�ท่ีสนใจเรื่องภาษีท�องถ่ิน ตลอดจนสามารถนํา
ความรู�ท่ีได�ไปขยายต�อผู�อ่ืน 
 3.6 เพ่ือให�ประชาชนมีโอกาสได�แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร�อมท้ังรับทราบป7ญหาต�าง ๆ 
4.เป!าหมาย 
 ประชาชนได�รับความสะดวก สบายในการชําระภาษีและสามารถชําระภาษีภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
โดยคาดว�าจะมีรายได�เพ่ิมข้ึนไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของปfงบประมาณท่ีผ�านมา 
5.ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ปf (ปfงบประมาณ) 
6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ปรับปรุงห�องทํางานกองคลัง โดยจัดเปCนมุมการบริการและมีโต�ะ เก�าอ้ีให�ประชาชนผู�มาติดต�อ 
ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการบริการถ�ายเอกสาร ท่ีเก่ียวข�องกับการยื่นแบบชําระภาษี โดยไม�คิดมูลค�าจาก
ผู�เสียภาษี จัดทําการประชาสัมพันธ�ผ�านช�องทางต�าง ๆ เช�นการจัดทําแผ�นพับการชําระภาษีเพ่ือแจกจ�าย 
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 6.2 จัดทําป!ายประชาสัมพันธ�เพ่ือติดต้ังตามชุมชน จัดให�มีรถประชาสัมพันธ�เคลื่อนท่ี และทางเว็บโซต�
ขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
 6.3 จัดอบรมผู�บริหารท�องถ่ิน ผู�ประกอบการ ผู�นําชุมชน พนักงานส�วนท�องถ่ิน พนักงานจ�าง ตลอดจน
ผู�สนใจท่ัวไป ให�ได�รับความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับความสําคัญของภาษีท�องถ่ิน 
 6.4 เพ่ือให�สามารถจัดเก็บรายได�เพ่ิมข้ึน โดยการให�บริการรับชําระภาษีนอกสํานักงานและการออก
หน�วยบริการรับชําระภาษีเคลื่อนท่ี 
 6.5 รับชําระภาษีในช�วงพักกลางวันในช�วงฤดูภาษี  และออกรับชําระภาษีนอกสถานท่ี  
 6.6 ประชาสัมพันธ�หลักเกณฑ� ข้ันตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษี และค�าธรรมเนียมต�าง ๆ เช�น 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงท�องท่ีและภาษีป!าย ตลอดจนถึงธรรมเนียมต�าง ๆ 
 6.7 ดําเนินการสํารวจรายการทรัพย�สินท่ีอยู�ในช�วงท่ีต�องเสียภาษีและค�าธรรมเนียมต�าง ๆ 
 6.8 ประชุมให�ความรู�และชี้แจงทําความเข�าใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีและค�าธรรมเนียมต�าง ๆแก�
เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง โดยมีการวางแผนก�อนการปฏิบัติงาน 
7. สถานท่ีดําเนินการ 
 ตําบลควนเมา 
8.งบประมาณ 
 20,000  บาท 
9.ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานจัดเก็บรายได� กองคลัง องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
10.ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 10.1 สร�างความเข�าใจอันดีระหว�างประชาชนกับองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
 10.2 องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา มีรายได�จากเงินภาษีเพ่ิมข้ึน จากการปฏิบัติงานเชิงรุก 
 10.3 สามารถเบิกจ�ายแก�ประชาชนให�ได�รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความประทับใจ อันจะส�งผล
ให�ประชาชนมีความเต็มใจท่ีจะชําระภาษี 
 10.4 ประชาชนได�รับข�าวสารจากองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาเปCนป7จจุบัน 
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โครงการ รณรงค�ป�องกันและแก3ไขป6ญหายาเสพติด  

          (1.3 การสร3างจิตสํานึกและความตระหนักแก"เด็กและเยาวชน)     

1. ช่ือโครงการ  โครงการรณรงค�ป!องกันและแก�ไขป7ญหายาเสพติด 

2. หลักการและเหตุผล 

ป7ญหาการแพร�ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ีตําบลควนเมามีแนวโน�มท่ีจะสูงข้ึน ท้ังในเขตชุมชนเมือง
และตามหมู�บ�านต�าง ๆ รวมท้ังพ้ืนท่ีท่ีมีสถานบริการและม่ัวสุมต�างๆ เช�นร�านเกมส� อินเตอร�เน็ต ฯลฯ  ประชากร
กลุ�มเสี่ยงยังคงเปCนกลุ�มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ท้ังในและนอกสถานศึกษา ตลอดจนผู�ใช�แรงงาน 
และผู�ว�างงาน ผู�เก่ียวข�องกับยาเสพติดรายใหม�มีจํานวนเพ่ิมข้ึน ท้ังผู�ค�าและผู�เสพ  กระบวนการบังคับใช�กฎหมาย
และบําบัดรักษาในระบบต�าง ๆ  มีข�อจํากัดทําให�เกิดการกระทําผิดซํ้าซาก    เพ่ือเปCนการมุ�งเน�นการป!องกันและ
แก�ไขป7ญหา ยาเสพติดในพ้ืนท่ีท่ียังมีการแพร�ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ�มเสี่ยงท่ีเปCนกลุ�มเด็กและ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประกอบกับ วันท่ี 26 มิถุนายน ของทุกปfเปCนวันต�อต�านยาเสพติดโลก ดังนั้น 

องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง จึงได�เล็งเห็นความสําคัญของการรณรงค�
ป!องกันและแก�ไขป7ญหายาเสพติด  โดยเฉพาะในกลุ�มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ท่ีเปCนกลุ�มเสี่ยง ซ่ึงเปCน
อนาคตของชาติ ดังนั้นจึงได�จัดทําโครงการรณรงค�ป!องกันและแก�ไขป7ญหายาเสพติดข้ึน   
3. วัตถุประสงค� 

3.1  เพ่ือรณรงค�สร�างกระแสปลุกจิตสํานึกในการป!องกันและแก�ไขป7ญหายาเสพติดยาเสพติด 
3.2  เพ่ือกระตุ�นให�กลุ�มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักและเข�ามามีส�วนร�วมใน
การแก�ไขป7ญหายาเสพติด 
3.3  เพ่ือให�กลุ�มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได�รู�เห็นโทษของผู�เสพยาเสพติด  

4. เป�าหมาย 

 เชิงปริมาณ  
  เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประมาณ 40 คน  
 เชิงคุณภาพ 

  เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึก และเกิดตระหนักในการมีส�วนร�วมป!องกันและแก�ไขป7ญหา            
ยาเสพติดในท�องถ่ินของตนเอง 

5. วิธีดําเนินการ 

5.1 สํารวจข�อมูล 
5.2 เขียนโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ 
5.3 จัดทําหนังสือเชิญผู�เข�าร�วมโครงการ 
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5.4 ดําเนินการตามโครงการ 

5.5 ติดตามผลและประเมินผลโครงการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 เดือน มิถุนายน   
 

7. สถานท่ีดําเนินการ 

ห�องประชุมสภา อบต.ควนเมา     

8. งบประมาณ 

งบประมาณ  4,000 บาท 

9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 

    สํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

10. ผลท่ีคาดว"าจะได3รับ 

10.1 เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกในการป!องกันและแก�ไขป7ญหายาเสพติดยาเสพติด 

10.2  เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักและเข�ามามีส�วนร�วมในการแก�ไขป7ญหายา
เสพติด 

10.3  เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได�รู�เห็นโทษของผู�เสพยาเสพติด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              23
มิติท่ี  2 การบริหารราชการเพ่ือป�องกันการทุจริต 

                     2.1 มาตรการสร3างความโปร"งใสในการปฏิบัติราชการ 
       กิจกรรม  ประกาศเจตจํานงต"อต3านการทุจริตของผู3บริหารองค�กรปกครองส"วนท3องถ่ิน 
1. กิจกรรม  “ประกาศเจตจํานงต"อต3านการทุจริตของผู3บริหารองค�กรปกครองส"วนท3องถ่ิน” 
2.หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได�จัดทํายุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป!องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล�ว 3 ฉบับ ป7จจุบันท่ีอยู�เปCนฉบับท่ี  3 เริ่มจากปf พ.ศ.2560 จนถึงปf พ.ศ.2564 ซ่ึงมุ�งสู�การเปCน
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมเปCนสังคมมิติใหม�ท่ีประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได�รับความร�วมมือจากฝpายการเมือง หน�วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ�
รักษาผลประโยชน�ของชาติและประชาชนเพ่ือให�ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด�านความโปร�งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน� “ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต” มี
เป!าหมายหลักเพ่ือให�ประเทศไทยได�รับการประเมินดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions  
Index : CPI) ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ในปf พ.ศ.2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได�นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต�องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ�าหน�าท่ีของรัฐและประชาชนต�องมีพฤติกรรม
แตกต�างจากท่ีเปCนอยู�ในป7จจุบัน ไม�ใช�ตําแหน�งหน�าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได�กําหนด
ยุทธศาสตร�การดําเนินงานออกเปCน  6 ยุทธศาสตร� ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี  1 สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร�ท่ี  2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร�ท่ี  3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร�ท่ี  4 พัฒนาระบบป!องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร�ท่ี  5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร�ท่ี  6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions  Index : CPI)  

 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเปCนหน�วยงานของรัฐบาลภายใต�โครงสร�างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ�งเน�นการกระจายอํานาจจากส�วนกลางลงสู�ท�องถ่ิน
และเปCนกลไกหนึ่งในการส�งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เปCนหน�วยงานหลักในการจัดทํา
บริหารสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ิน การพัฒนาองค�กร
ปกครองสวนท�องถ่ินให�เกิดความยั่งยืนรัฐจะต�องให�ความเปCนอิสระแก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินโดยยึด
หลักแห�งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ�ของประชาชนในท�องถ่ิน และส�งเสริมให�องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินเปCนหน�วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส�วนร�วมในการตัดสินใจแก�ไข
ป7ญหาในระดับพ้ืนท่ี ส�วนการกํากับดูแลองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะทําได�เท�าท่ีจําเปCนตามกรอบ
กฎหมายกําหนด และต�องเปCนไปเพ่ือการคุ�มครองประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ิน 
 ท้ังนี้  ต�องยอมรับว�าป7ญหาการทุจริตในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเปCนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีได�
สร�างความขมข่ืนใจให�แก�คนทํางานในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมาเปCนเวลาช�านาน ซ่ึงหากพิจารณา
จํานวนขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินประกอบกันมีป7จจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย�สุจริต ของคนทํางานราชการส�วนท�องถ่ินส�วนให�เหือดหายไป และหากจะว�า
กันไปแล�ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหน�วยงานราชการอ่ืนได�  
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เช�นเดียวกัน เพียงแต�คนทํางานในท�องถ่ิน อาจต�องถูกครหาในเรื่องการใช�อํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบ
มากกว�า แม�ว�าโอกาสหรือช�องทางท่ีคนทํางานในท�องถ่ินจะใช�อํานาจให�ออกนอกลู�นอกทาง จะมีได�ไม�
มากเท�ากับท่ีคนทํางานในหน�วยงานราชการอ่ืน และมูลค�าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานใน
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�ก�อให�เกิดข้ึนก็อาจเปCนแค�เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริต
ของคนนอกองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 ดังนั้น จึงมีความเปCนท่ีผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาต�องแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต�อต�านการทุจริตอย�างเห็นชัดเปCนรูปธรรม ด�วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป!องกันการ
ทุจริต ส�งเสริมให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินบริหารงานด�วยความโปร�งใส มีความเข�มแข็งในการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน�แก�ประชาชน 
และยกระดับมาตรฐานในการป!องกันการทุจริตขององค�กรตนเองต�อไปให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ
ต�อไป 

          3. วัตถุประสงค� 
  เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตําบล    
    ควนเมาด�วยการจัดทําแผนป!องกันการทุจริตในองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 

         4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
4.1 ประกาศเจตจํานงการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหาร อย�างน�อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารต�อสาธารณะขน 
4.3 แผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริตขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 

           5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
      องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
            6.  วิธีดําเนินการ 
       6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตําบล 
                       ควนเมา 
       6.2 ประชุมหน�วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวข�อง 
       6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริต 
       6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริต 
       6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริต 
       6.6 ประกาศใช�แผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริต 
       6.7 การดําเนินตามแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริต 
       6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 
 7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  1 ปf (ปfงบประมาณ พ.ศ.2563) 
 8. งบประมาณดําเนินการ 
   ไม�ใช�งบประมาณ 
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 9. ผู3รับผิดชอบ  
  สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
 10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
   10.1 ผลผลิต 
   - มีประกาศเจตจํานงการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหาร 
   - มีการประกาศเจตจํานงการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารต�อสาธารณะชน 
    - มีแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริตขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
  10.2 ผลลัพธ� 
    - การบริหารราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมามีความโปร�งใส สามารถ 
           ป!องกันการทุจริตของบุคลากรองค�กรปกครองสวนท�องถ่ิน 
    - ลดข�อร�องเรียนการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 

มาตรการสร3างความโปร"งใสในการบริหารงานบุคคล 

1. ช่ือโครงการ  มาตรการสร3างความโปร"งใสในการบริหารงานบุคคล 
2. หลักการและเหตุผล 

   พนักงานองค�การบริหารส�วนตําบล  ลูกจ�างประจํา   และพนักงานจ�างองค�การบริหารส�วนตําบล 
ควนเมา เปCนบุคลากรท่ีมีความสําคัญต�อองค�กร  โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลให�มีศักยภาพ โดยมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงานให�เกิดประโยชน�ต�อองค�กร  และประชาชน การ
พัฒนางานขององค�กรจะบรรลุผลได�ต�องเริ่มจากบุคลากรผู�ปฏิบัติงาน ซ่ึงเปCนป7จจัยสําคัญในการพัฒนา
งานให�มีคุณภาพ  จะต�องมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปCนรูปธรรมชัดเจนและมีมาตรการในการทํางานท่ี
โปร�งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได� ด�านการพัฒนาระบบบริหารให�มีประสิทธิภาพ เปCนธรรม เพ่ือ
นําไปสู�การสร�างมาตรฐานความโปร�งใส และการให�บริการท่ีเปCนธรรมตรวจสอบได�อย�างแท�จริงต�อไป 
 เพ่ือให�เปCนไปตามพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 ท่ีกําหนดให�การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลต�องเปCนไปเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน 
โดยวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ และการเป�ดเผยข�อมูลข�าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการ
บริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีนั้นต�อง
ก�อให�เกิดประโยชน�สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิเกิดความคุ�มค�าในเชิง
ภารกิจของรัฐ 
   ดังนั้น เพ่ือเปCนการส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให�มีประสิทธิภาพ เปCนไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร�งใส และตรวจสอบการทํางานได� จึงได�จัดให�มี
มาตรการสร�างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
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3. วัตถุประสงค� 

3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด�านความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล
ควนเมา 

3.2 เพ่ือให�การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต�อง โปร�งใสสามารถ
ตรวจสอบได� 

3.3 เพ่ือเปCนการป!องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน�จากการปฏิบัติงานด�านบริหารงาน
บุคคล 

3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด�านบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลให�มี
ประสิทธิภาพได�คนดี คนเก�งเข�ามาทํางาน 

4. เป�าหมาย / ผลผลิต 
จัดทํามาตรการด�านการบริหารบุคลขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 นําหลักเกณฑ�การบริหารงานบุคคลมากําหนดเปCนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
6.2 ประกาศเผยแพร�มาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.3 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหักธรรมาภิบาล 
6.4 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

 7. ระยะเวลาดําเนินการ 
1 ปf (งบประมาณ พ.ศ.2563 ) 

8.งบประมาณดําเนินการ 
ไม�ใช�งบประมาณ 

 9. ผู3รับผิดชอบ 
      สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
       10.1 ผลผลิต 

- ลดจ�อร�องเรียนในการดําเนินการ 
- เจ�าหน�าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปCนไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

        10.2 ผลลัพธ� 
  - ลดข�อร�องเรียนในการดําเนินการด�านบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลไม�น�อย  

กว�า 90% 
- บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลมีความพึงพอใจต�อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลไม�ต่ํากว�า ระดับ 3  
- การบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลมีความโปร�งใส สามารถป!องกันการทุจริต

ของเจ�าหน�าท่ีได� 
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2.2 มาตรการใช3ดุลยพินิจและการใช3อํานาจหน3าท่ีให3เป9นไปตามหลักการบริหารกิจการ  บ3านเมืองท่ีดี 
กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 กําหนดให�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี โยอย�างน�อยต�องมีหลักเกณฑ�เก่ียวกับการ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวก และตอบสนองความต�องการของประชาชน ตลอดจนจัดให�มี
การรับฟ7งและสํารวจความเห็นของประชาชนผู�รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให�สอดคล�องกับความ
ต�องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปfท่ีผ�านมาได�มีการประเมินองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีการ
บริหารจัดการทีดี  และได�ดําเนินการตามโครงการดังกล�าวอย�างต�อเนื่องทุกปfนั้น 
 เพ่ือให�การประเมินบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดีเปCนไปด�วยความเรียบร�อยเกิดประโยชน�สุขต�อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจขององค�กรมีประสิทธิภาพและความคุ�มค�า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย�างแท�จริง หรืออย�างน�อยมีผลการประเมินไม�ต่ํากว�าปfท่ีผ�านมา 
องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาจึงได�ทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือ
การบริการ เพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทีดีของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลตามกฎหมายเปCนสําคัญ 
3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟ7งและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู�รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให�บริการประชาชน 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา ให�สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลควนเมา 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานและเจ�าหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
 4.5 ผู�บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ไปสู�ผู�ใต�บังคับบัญชาซ่ึงมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แต�งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องปฏิบัติ ปรับปรุง
ข้ันตอนและระยะเวลาในการให�บริการท่ีสามารถปฏิบัติได�จริงและพิจารณาในภารกิจว�าเรื่องใดท่ีผู�บังคับบัญชา
สามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใด ๆ ให�แก�
ผู�ใต�บังคับบัญชา 
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 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลมอบอํานาจให�รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบล หรือปลัดองค�การบริหารส�วน
ตําบลให�ประชาชนทรายโดยท่ัวไปพร�อมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให�
ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟ7งข�อร�องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําส�งผลดังกล�าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความเห็นและอุปสรรคต�าง ๆให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ปf (ปfงบประมาณ พ.ศ.2563) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ� 
 10.1 ประชาชนได�รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต�อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให�บริการของเจ�าหน�าท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล�องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร�นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล�องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทําให�ภาพลักษณ�ขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให�
ประชาชนมีความศรัทธาต�อคณะผู�บริหารมากยิ่งข้ึน 
2.3 การเชิดชูเกียรติแก"หน"วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการประพฤติปฏิบัติตนให3เป9นท่ีประจักษ� 

             โครงการคัดเลือกพนักงานส"วนตําบลลูกจ3างประจําและพนักงานจ3าง 
ดีเด"นขององค�การบริหารส"วนตําบลควนเมา 

1. ช่ือโครงการ  โครงการคัดเลือกพนักงานส�วนตําบล ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง ดีเด�น ขององค�การ  
                     บริหารส�วนตําบลควนเมา 
2.หลักการและเหตุผล 
 ด�วยองค�การบริหารส�วนตาํบลควนเมา เห็นว�าเพื่อเปCนการส�งเสริมและยกย�องพนักงานส�วนตําบล ,
ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา มีความประพฤติ ปฏิบตัิตนเปCนเปCนการครองงาน 
และมีผลการปฏิบัตงิานดีเด�น และเปCนแบบอย�างที่ดีในด�านการครองตน และการมีทัศนคตทิี่ดีในการทํางานให�แก�
พนักงานส�วนตําบลลูกจ�างประจาํ และพนักงานจ�าง ให�มีมุมในการทํางานเพื่อส�วนรวมมากยิ่งข้ึน ตลอดจนสนบัสนุนการ
สร�างค�านิยมของสังคมให�ยึดม่ัน ในการประพฤติตนอยู�ในความซ่ือสัตย�และความถูกต�องของธรรม ปฏิบัติงานตั้งใจและ
เต็มใจ ให�ตระหนักยึดม่ันในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต�อง ตระหนักในคุณความดีและกฎแห�งกรรม ซ่ือสัตย� สุจริต 
เสียสละ 
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3.วัตถุประสงค�  
 3.1 เพื่อส�งเสริมและยกย�องสร�างขวัญกําลงัใจให�กับพนักงานส�วนตําบล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง 
 3.2 เพื่อเสริมสร�างพนักงานส�วนตําบล ลูกจ�างประจํา และพนกังานจ�าง ให�มีกระบวนทัศน� วฒันธรรมและ
ค�านิยม ในการปฏิบัติงานที่มุ�งเพิ่มสมรรถนะและพฒันาระบบราชการไทย โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี 
 3.3 เพื่อสร�างภูมิคุ�มกันด�านจิตใจของพนักงานส�วนตาํบล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างขององค�การบริหาร
ส�วนตาํบลควนเมา ส�งผลให�เกิดพฤติกรรมในเชิงสร�างสรรค�และความสงบเรียบร�อยของสังคม 
 3.4 สร�างเครือข�ายให�พนักงานส�วนตาํบล ลูกจ�างประจาํและพนักงานจ�าง ขององค�การบริหารส�วนตาํบล    
ควนเมามีจิตสาํนึกในการกระทาํความดี รู�จักการให� การเสียสละ 
4. กลุ"มเป�าหมาย 
 พนักงานส�วนตําบล , ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ขององค�การบริหารส�วนตาํบลควนเมา จาํนวน  29  คน  
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปfงบประมาณ  พ.ศ.2563 
6. วิธีดําเนินการ 
 สํารวจความคิดเห็นของพนักงานส�วนตําบล ,ลูกจ�างประจาํ และพนักงานจ�าง ตามแบบที่กําหนดเพื่อคัดเลือก
พนักงานส�วนตําบล ,ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ดีเด�น  
 มอบประกาศนียบัตรให�กับผู�ได�รับการคัดเลือก 
7. สถานที่ดําเนินการ 
 ที่ทําการองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
8. ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว"าจะได3รับ 
 1. ผลผลิตพนักงานส�วนตําบล, ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา มีความ
ประพฤติปฏิบตัิตนและปฏิบัติงานเปCนอย�างด ี
 2. ผลลัพธ�พนักงานส�วนตําบล ,ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา มีขวัญ 
กําลังใจและมีความสุขในการทาํงาน 
 

2.4 มาตรการการจัดการในกรณีได3ทราบหรือรับแจ3งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
มาตรการ จัดทําข3อตกลงการปฏิบัติราชการ 

1. ช่ือโครงการ  : มาตรการ จัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐได�กําหนดดชันีในการ
ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล  และวฒันธรรมของประเทศเปCนหลักรวมถึงข�อเท็จจริงของการ
ทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน�วยงานของภาครัฐ สาเหตุส�วนมากเกิดจากการดําเนนิงานของระดับบคุคล หรือเกิดจากป7จจัย
ทางวฒันธรรมขององค�กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต�าง ๆ ที่เอ้ือให�เกิดการทุจริต ดังนั้น  วธิีการ
บริหารจัดการภายในองค�กรที่นาํไปสู�การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ค�านิยมและวัฒนธรรมขององค�กรให�กลายเปCนสิง่ที่
ยอมรับได�ของผู�บริหารและเจ�าหน�าที่ภายในองค�กร โดยการสร�างความตระหนักถึงความรับผดิชอบและการมีส�วนร�วมใน
การต�อต�านการทุจริตภายในองค�กร ของผู�บริหารและเจ�าหน�าทีถึ่งแม�จะเปCนสิง่ที่ยากต�อการดาํเนินงานก็ตาม แต�เปCนสิ่ง
สําคัญที่หน�วยงานต�องสร�างให�เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู�องค�กรที่มีคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนนิงาน  
ตลอดจนเปCนการสร�างแนวร�วมในการต�อต�านการทุจริตอันจะส�งผลต�อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัย
จากการทุจริตและปฎิเสธการทจุริตในทุกรูปแบบ 



 
            30 
 ดังนั้น องค�การบริหารส�วนตาํบลควนเมา จึงได�จัดทาํมาตรการ “จัดทําข�อตกลงการปฏิบตัิราชการ” ที่กําหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด�วยความซ่ือสัตย� สจุริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีข้ึน  เพื่อเปCน
การพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค�กรที่จะนําไปสู�การยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานให�สูงข้ึน 
3.วัตถุประสงค� 
 3.1 เพื่อให�บุคลากรปฏิบัติราชการด�วยความซ่ือสัตย�  สจุริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ�านเมืองที่ด ี
 3.2 เพื่อให�ทุกส�วนราชการ (สํานัก /กอง) นําไปยดึถือและปฏิบตัิ 
 3.3 เพื่อเสริมสร�างวัฒนธรรมองค�กรที่มีความโปร�งใส มีคุณธรรม 
4.เป!าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา ปฏิบัติตามเกณฑ�ตัวชี้วัดข�อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5.พื้นที่ดําเนนิการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําข�อตกลงในการปฏิบตัิราชการของทุกส�วนราชการระหว�างราชการกับผู�บริหารท�องถ่ินที่มีดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด�วยความซ่ือสัตย� สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ�านเมืองทีด่ี 
 6.2 รวบรวมรายงานข�อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส�วนราชการเสนอผู�บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ�พร�อมแจ�งให�ทุกส�วนราชการถือปฎิบัต ิ
7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปfงบประมาณ พ.ศ.2563 
8.งบประมาณดําเนนิการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9.ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ทุกส�วน องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ� 
 มีการจัดข�อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

มาตรการ “แต"งตั้งผู3รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร3องเรียน” 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต"งตั้งผู3รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร3องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด�วยองค�บริหารส�วนตําบลควนเมา  มีนโยบายใช�หลักธรรมาภิบาลส�งเสริมให�ภาคประชาชนเข�ามามีส�วน
ร�วมโดยเป�ดโอกาสให�ประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจ�งเบาะแส เสนอข�อคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคําร�อง
ผ�านช�องทางต�าง ๆ ได�แก� ระบบอินเตอร�เน็ต ทางโทรศัพท� หรือแจ�งเบาะแสด�วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให�การดําเนินการรับเรื่องร�องเรียนเปCนไปด�วยความเรียบร�อย สามารถแก�ไขความเดือดร�อน
ของประชาชนได�อย�างมีประสิทธิภาพ จึงได�แต�งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร�องเรียนประจําองค�การ
บริหารส�วนตําบลควนเมา รวมถึงจัดทําคู�มือดําเนินการเรื่องร�องเรียนขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาข้ึน 
เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได�รับทราบหรือแจ�งเรื่องร�องเรียนต�าง ๆเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบได�ถือ
ปฏิบัติให�เปCนแนวทางเดียวกัน 
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3.วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือจัดหมีเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบดําเนินการรับแจ�งเรื่องร�องเรียนต�าง ๆ 
 3.2 เพ่ือจัดให�มีมาตรการจัดการในกรณีได�รับทราบหรือรับแจ�งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปCนไปตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องกับกฏหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ�เก่ียวข�องอย�างถูกต�อง 
4.เป�าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร�องเรียน 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผู�รับผิดชอบเรื่องร�องเรียน 
 6.2 จัดทําคู�มือดําเนินการเรื่องร�องเรียนขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
 6.3 จัดประชุมให�ความรู�เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบเรื่องร�องเรียนเพ่ือให�เปCนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแก�ไขป7ญหาเรื่องร�องเรียนท่ีได�รับจากช�องทางการร�องเรียนต�าง ๆ ให�เปCนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร�งใสและเปCนธรรม 
 6.4 เผยแพร�กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับเรื่องร�องเรียนขององค�การบริหารส�วน
ตําบลควนเมา ให�ผู�รับบริการ ผู�มีส�วนได�เสีย คู�สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน�วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน�วยงาน สามารถเข�าใจและใช�ประโยชน�จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล�าวได�ตรงกับความต�องการ 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปfงบประมาณ พ.ศ.2563 
8.งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9.ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 เจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร�องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร�องเรียนขององค�การ
บริหารส�วนตําบลควนเมาตามคู�มือดําเนินการเรื่องร�องเรียนขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา โดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ�ท่ีเก่ียวข�องอย�างถูกต�อง 

 
 

มิติท่ี 3 การส"งเสริมบทบาทและการมีส"วนร"วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให3มีและเผยแพร"ข3อมูลข"าวสารในช"องทางท่ีเป9นการอํานวยความสะดวกแก"ประชาชนได3มี
ส"วนร"วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน3าท่ีขององค�กรปกครองส"วนท3องถ่ินได3ทุกข้ันตอน 
“การเผยแพร"ข3อมูลข"าวสารด3านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย�สินขององค�การบริหารส"วนตําบล และการ

รับเรื่องร3องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง 
1. ช่ือโครงการ กิจกรรม “การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารด�านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย�สินขององค�การ
บริหารส�วนตําบล และการรับเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 
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2.หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในป7จจุบัน ภาคประชาชนได�เข�ามามีส�วนร�วมและมีบทบาทอย�างมากในการ
บริหารงานของราชการส�วนท�องถ่ินในด�านต�าง ๆ การบริหารงานราชการส�วนท�องถ่ินต�องสามารถตรวจสอบได� 
ต�องให�ประชาชนได�รับทราบข�อมูล ข�าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ เพ่ือเปCนการป!องกันมิให�เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบเพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ภาครัฐและภาคประชาชน 
3.วัตถุประสงค� 
 เพ่ือเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารในการปฏิบัติงานให�ประชาชนได�รับรู� เพ่ือประชาสัมพันธ�การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส�งเสริมบทบาทการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร�างและพัฒนาเครือข�ายในการติดตามและตรวจสอบทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให�มีความ
เข�มแข็งเพ่ือให�มีระบบ และกลไกในการป!องกันและตรวจสอบมิให�เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบ
ในภาครัฐ 
4.เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
6.วิธีดําเนินการ 
 เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ�ายเงินประจําปf  และการจัดซ้ือจัดจ�าง 
จัดหาพัสดุต�าง ๆรวมถึงการประชาสัมพันธ�เก่ียวกับการชําระภาษีท�องถ่ิน และรับเรื่องร�องเรียนทางด�านการเงิน
การคลังผ�านทางเว็บไซต�ขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา และป�ดประกาศข�อมูลดังกล�าวท่ีบอร�ด
ประชาสัมพันธ�ขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ปf (งบประมาณ พ.ศ. )         
  
8.งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9.ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 ประชาชนได�รับรู�ข�อมูลข�าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได�ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาทําให�ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน 

 มาตรการ “จัดให3มีช"องทางท่ีประชาชนเข3าถึงข3อมูลข"าวสารขององค�การบริหารส"วนตําบลควนเมา” 
1. ช่ือโครงการ : “จัดให�มีช�องทางท่ีประชาชนเข�าถึงข�อมูลข�าวสารขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา” 
2. หลักการและเหตุผล  
 ด�วยพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให�
หน�วยงานของรัฐจะต�องจัดให�มีการเผยแพร�ข�อมูลท่ีสําคัญ ๆ ของหน�วยงาน เช�นโครงสร�างและการจัดองค�กร 
อํานาจหน�าท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ 
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ดังนั้น องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาจึงได�ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร�ข�อมูลท่ี

สําคัญ ๆ ของหน�วยงานผ�านทางช�องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให�การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารครอบคลุมทุกกลุ�มเปา
หมาย ได�แก� หน�วยประชาสัมพันธ� ณ ท่ีทําการของหน�วยงาน เว็บไซต�ของหน�วยงานหรือสื่อสังคม หมายเลข
โทรศัพท�เฉพาะ การเผยแพร�ข�อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ�ต�าง ๆ โทรศัพท� วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส�อ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือให�
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีและเข�าถึงข�อมูลตามภารกิจหลักขององค�การ
บริหารส�วนตําบลควนเมา ได�ง�ายและสะดวกมากข้ึน 
3.วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือให�มีช�องทางการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารของหน�วยงานท่ีหลากหลาย 
 3.2 เพ่ือให�ประชาชนหรือผู�รับบริหารสามารถเข�าถึงข�อมูลข�าวสารได�สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือให�มีช�องทางในการรับเรื่องร�องเรียนท่ีเข�าถึงประชาชนได�ง�าย 
4.เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ช�องทางในการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารของหน�วยงาน  
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองค�การบริหารส�วนตําบลคลองปาง 
6.วิธีดําเนินการ 
 จัดให�มีและเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารในช�องทางท่ีเปCนการอํานวยความสะดวกแก�ประชาชน ได�แก� 
 - บอร�ดหน�าสํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
 - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายเสียง/หน�วยประชาสัมพันธ�เคลื่อนท่ี  
 - ศูนย�ข�อมูลข�าวสารขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีเจ�าหน�าท่ีให�บริการประจําและให�ประชาชน
สืบค�นได�เอง 
 - ประกาศผ�านเว็บไซต�/เว็บบอร�ด/เฟสบุ�ค ท่ีมีข�อมูลผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบล
ควนเมา 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปfงบประมาณ  
8.งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9.ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 จํานวนช�องทางในการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารของหน�วยงาน 
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3.2 การรับฟ6งความคิดเห็น การรับ และตอบสนองเรื่องร3องเรียน/ร3องทุกข�ของประชาชน 

โครงการ อบต. สัญจร พบประชาชน  
1. ช่ือโครงการ  โครงการ อบต. สัญจร พบประชาชน  ประจําปf พ.ศ.  

2. หลักการและเหตุผล  
ตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 

2552 พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 ได�ให�
อํานาจหน�าท่ีในการบริการสาธารณะและกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและได�มีการดําเนิน
ถ�ายโอนภารกิจลงส�วนราชการต�าง ๆ ให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเปCนจํานวนมาก ซ่ึงภารกิจท่ีเก่ียวกับการ
บริการประชาชนในท�องถ่ินและการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�สูงข้ึน ท้ังนี้เพ่ือให�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินสนองตอบได�ตรงความต�องการของประชาชน 

องค�การบริหารส�วนตําบล ได�ตระหนักถึงบทบาทหน�าท่ีในฐานะองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการท่ีจะ
บริหารราชการองค�การบริหารส�วนตําบล ให�เปCนไปตามความต�องการของประชาชนในการบริการประชาชนตาม
อํานาจหน�าท่ีสมดังเจตนารมณ�ในการปฏิบัติราชการ เพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน การอํานวยความสะดวก
และการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับทราบป7ญหาความต�องการของประชาชนในหมู�บ�านแต�ละหมู�บ�าน
ในตําบล ได�แสดงออกถึงเจตนารมณ� ในการแก�ป7ญหาให�ตรงกับความต�องการของประชาชนในระดับหมู�บ�านใน
การออกความคิดเห็นของประชาชน  ผู�บริการในการท่ีจะให�องค�การบริหารส�วนตําบลได�สนองตอบในการ
แก�ป7ญหาตรงกับความต�องการในลักษณะรูปแบบของการจัดโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน เพ่ือนําข�อมูลท่ี
ได�มาพัฒนาตําบล ให�ลุล�วงมีประสิทธิภาพ ในการแก�ป7ญหาซ่ึงนําไปสู�การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน และนําแผน
ดังกล�าวไปสู�การจัดทําข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปf  ในการสนองตอบต�อผู�รับบริการ และประชาชน
ต�อไปอย�างมีประโยชน�คุ�มค�าและประโยชน�สุขของประชาชนต�อไป 

3. วัตถุประสงค�  
3.1 เพ่ือให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการวางแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา  
3.2 เพ่ือสร�างจิตสํานึกให�กับประชาชนในพ้ืนท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมามีส�วน      
      ร�วมทางการเมือง  
3.3 เพ่ือให�บริการประชาชนในด�านการรับชําระภาษีบํารุงท�องท่ีและภาษีอ่ืนๆ  
3.4 เพ่ือให�บริการประชาชนในด�านการรับแจ�งเรื่องราวร�องทุกข�เก่ียวกับงานโครงสร�างพ้ืนฐานและ
บริการอ่ืนๆ  
3.5 เพ่ือประชาสัมพันธ�แถลงนโยบายของผู�บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานท่ีผ�านมาให�ประชาชน
ทราบ  
3.6 เพ่ือสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบท่ีกฎหมายกําหนดไว�  

4. เป�าหมาย  

ให�บริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา จํานวน 15 หมู�บ�าน 

5. วิธีดําเนินการ  
1. เสนอโครงการเพ่ือให�ผู�บริหารอนุมัติโครงการ  
2. ประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนในพ้ืนท่ีทราบโดยใช�หอกระจายข�าว  ส�งหนังสือแจ�งกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน 

สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล  และหัวหน�าครัวเรือนทุกครัวเรือนในพ้ืนท่ี  
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3. ออกพ้ืนท่ีเพ่ือให�บริการประชาชนตามกําหนดการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

3.1 จัดเวทีประชาคมเพ่ือ จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปf ขององค�การบริหาร 
      ส�วนตําบลควนเมา  
3.2 รับชําระภาษีบํารุงท�องท่ีและภาษีอ่ืนๆ  
3.3 รับแจ�งเรื่องราวร�องทุกข�ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและด�านสาธารณูปการต�างๆ และตอบ 
      ป7ญหาของประชาชนทุกด�าน  
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
1 ปf งบประมาณ  

7. สถานท่ีดําเนินการ  

พ้ืนท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา จํานวน 15 หมู�บ�าน   

8. งบประมาณดําเนินการ  

      งบประมาณ  20,000  บาท 
 
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ  
สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง   

       

10. ผลท่ีคาดว"าจะได3รับ 
1. ทําให�ประชาชนได�เสนอป7ญหาและความต�องการในหมู�บ�านตนเองเพ่ือให�องค�การบริหารส�วนตําบล  
   ควนเมาจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน  
2. ทําให�ประชาชนได�รับความสะดวกในการมารับบริการการรับชําระภาษีบํารุงท�องท่ีและภาษีอ่ืนๆ  
3. ทําให�ประชาชนสามารถแจ�งเรื่องราวร�องทุกข�ได�ในทันที  
4. ทําให�ประชาชนได�ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู�บริหารท�องถ่ิน  
5. ทําให�ประชาชนเกิดจิตสํานึกในการมีส�วนร�วมในการพัฒนาตําบล  

 
โครงการจัดเวทีประชาคมตําบล  

1. ช่ือโครงการ  โครงการจัดเวทีประชาคมตําบล 

2. หลักการและเหตุผล 

         ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552
พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 ได�ให�อํานาจ
หน�าท่ีในการบริการสาธารณะ และได�กระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและได�มีการดําเนินการ
ถ�ายโอนภารกิจลงส�วนราชการต�าง ๆ ให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเปCนจํานวนมาก ซ่ึงภารกิจท่ีเก่ียวกับการ
บริการประชาชนในท�องถ่ินและการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�สูงข้ึน ท้ังนี้เพ่ือให�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินสนองตอบได�ตรงความต�องการของประชาชน  
        องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา  ได�ตระหนักถึงบทบาทหน�าท่ีในฐานะองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินใน
การท่ีจะบริหารราชการองค�การบริหารส�วนตําบล  ให�เปCนไปตามความต�องการของประชาชนในการบริการ
ประชาชนตามอํานาจหน�าท่ีสมดังเจตนารมณ�ในการปฏิบัติราชการ  เพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน  การอํานวย
ความสะดวกและการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนรับทราบป7ญหาความต�องการของประชาชนในตําบล   
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ได�แสดงออกถึงเจตนารมณ�  ในการแก�ป7ญหาให�ตรงกับความต�องการของประชาชนในระดับตําบลในการออก
ความเห็นของประชาชน  ผู�บริการในการท่ีจะให�องค�การบริหารส�วนตําบลได�สนองตอบในการแก�ป7ญหาให�ตรงกับ
ความต�องการ  ในลักษณะรูปแบบของเวทีแสดงความคิดเห็นต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลท่ีจะ
พัฒนาพ้ืนท่ีตําบล  ให�ลุล�วงมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ในการแก�ไขป7ญหาซ่ึงนําไปสู�การการจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ปf และนําแผนดังกล�าวไปสู�การจัดทําข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปf ในการสนองตอบต�อ
ผู�รับบริการ  และประชาชนต�อไปอย�างมีประโยชน�คุ�มค�าและประโยชน�สุขของประชาชนต�อไป 
3. วัตถุประสงค� 
          2.1 เพ่ือให�ตัวแทนประชาคมตําบล  ได�แสดงบทบาทในภาระหน�าท่ี  ในการนําเสนอป7ญหาความ
ต�องการ 

     และการแก�ไขป7ญหาของแต�ละหมู�บ�าน  ตลอดจนระดับตําบล และจัดลําดับความสําคัญของป7ญหา  
     ความต�องการของประชาชน 

          2.2 เพ่ือให�องค�การบริหารส�วนตําบล  ได�สนองตอบในการแก�ป7ญหาท่ีมีอยู�ให�ตรงกับความต�องการของ 
                ประชาชนในตําบล ในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินปf 
          2.3 เพ่ือให�ประชาชนได�มีส�วนร�วมในการแก�ไขป7ญหา  ตรวจสอบ  ติดตามการทํางานขององค�การ
บริหารส�วนตําบลอย�างโปร�งใส         
   
4. เป�าหมาย 
          กํานัน / ผู�ใหญ�บ�าน / หัวหน�ากลุ�มพัฒนาสตรีแต�ละหมู�บ�าน / หัวหน�า อสม.แต�ละหมู�บ�าน / สมาชิกสภา 
อบต. ควนเมา /หัวหน�าโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลควนเมาฯลฯ จํานวน 15 หมู�บ�าน ประมาณ 105  คน  

5. ข้ันตอนการดําเนินการ 
           4.1  จัดกิจกรรมเวทีในการแสดงความคิดเห็นของตัวแทนแต�ละหมู�บ�านในการนําเสนอป7ญหาของแต�ละ 
                  หมู�บ�าน  

4.2  ดําเนินกิจกรรม 
4.3  สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 
4.4  นําป7ญหาข�อเสนอไปสู�คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน

สี่ปfต�อไป  
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
           1 ปf งบประมาณ  
7. สถานท่ีดําเนินการ 
           ศาลาโรงธรรมวัดควนเมา  
8. หน"วยงานท่ีรับผิดชอบ 

           สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
9. งบประมาณ 
 งบประมาณ  5,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว"าจะได3รับ 
          1. ทําให�ได�ทราบป7ญหา ความต�องการของประชาชนในตําบลโดยภาพรวมตามลําดับ   
              ความสําคัญของป7ญหาความต�องการของประชาชนในตําบล 
          2. สามารถแก�ไขป7ญหาของตําบลได�ตรงกับความต�องการของประชาชนในตําบล 
          3. ทําให�เกิดความรู�สึกร�วมกันของประชาชนในระดับตําบลในการแก�ไขป7ญหาอย�างแท�จริง 
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มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องร3องเรียน 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องร�องเรียน 
2. หลักการและเหตุผล 

ศูนย�รับเรื่องร�องทุกข�  ร�องเรียน องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา ให�บริการแก�ประชาชนแบบองค�รวม 
     ผสมผสานและต�อเนื่อง สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนทุกด�าน เพ่ือมุ�งเน�นให�ประชาชนได�รับ   
     บริการท่ีมีท่ีมีมาตรฐานอย�างเท�าเทียมกัน ท่ัวถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 
 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เปCนกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให�ดียิ่งข้ึน          
     รวมท้ังเปCนช�องทางท่ีเป�ดให�ประชาชนได�มีส�วนร�วม และได�รับบริการท่ีมีความเท�าเทียมและโปร�งใส 

3. วัตถุประสงค� 
3.1 เพ่ือเปCนช�องทางในการรับเรื่องร�องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข�อเสนอแนะจากประชาชน 
3.2 เพ่ือให�ประชาชนได�ทราบข้ันตอน และกระบวนการในการร�องเรียน    

    4.  เป�าหมาย/ผลผลิต 
 มีช�องทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการร�องเรียน 
    5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
    6.  วิธีดําเนินการ 
 จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และช�องทางในการรับเรื่องร�องเรียนจากประชาชน ได�แก� 

- กล�องรับความคิดเห็นติดต้ังไว� ณ บริเวณจุดให�บริการ 
- ผ�านเว็บไซต�องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
- ผ�าน Facebook ขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 

     7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  1 ปfงบประมาณ 
     8.  งบประมาณดําเนินการ 
  ไม�ใช�งบประมาณ 
     9.  ผู3รับผิดชอบ 
   สํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
     10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 ประชาชนได�รับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ�านช�องทางในการร�องเรียน 
3.3 การส"งเสริมให3ประชาชนมีส"วนร"วมบริหารกิจการขององค�กรปกครองส"วนท3องถ่ิน 
 มาตรการแต"งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส"วนตําบลควนเมา 
1.ช่ือโครงการ  มาตรการแต�งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
2.หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  กําหนดให�มีองค�กรและโครงสร�างขององค�กรจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
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 ดังนั้น เพ่ือให�องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา  ในฐานะองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีองค�กรในการ
จัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2559  สํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา จึงแต�งต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาข้ึน 
3.วัตถุประสงค� 
 เพ่ือส�งเสริมให�บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส�วนได�มี
ส�วนร�วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปf ให�สอดคล�องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ี
ประชาคมองค�การบริหารส�วนตําบลและคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา กําหนดด�วย
ความถูกต�อง โปร�งใสและสุจริต 
4.เป!าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา  
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
6.วิธีดําเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการหมู�บ�าน เพ่ือคัดเลือกผู�แทนประชาคมองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาบางตําแหน�งในป7จจุบัน
จะครบวาระการดํารงตําแหน�ง  2 ปf ตามระเบียบฯ องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา จึงต�องดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลในตําแหน�งดังกล�าวมาดํารงตําแหน�งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลควนเมา แทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหน�ง เพ่ือให�เปCนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  ท่ีกําหนด 
8.งบประมาณดําเนินการ 

ไม�ใช�งบประมาณ 
9.ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห�นโยบายและแผน สํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
10.ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ� 
 องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วน
ตําบล เพ่ือเปCนองค�กรในการยกร�างหรือจัดทําร�างแผนพัฒนาสี่ปfองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา เพ่ือใช�เปCน 
แผนพัฒนาในการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา ความต�องการของประชาคมและหมู�บ�านในเขต
องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา ด�วยความถูกต�อง โปร�งใส สุจริต และให�ความสําคัญในการต�อต�านการทุจริต 
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ประชุมประชาคมหมู"บ3านและประชาคมตําบล/จัดเก็บข3อมูลพ้ืนฐานระดับหมู"บ3านระดับตําบล 
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท3องถ่ิน 

1.ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมู�บ�านและประชาคมตําบล/จัดเก็บข�อมูลพ้ืนฐานระดับหมู�บ�าน ระดับตําบล
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการกระจายอํานาจและองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เปCนกฎหมายท่ีค�อนข�างใหม�
และมีจํานวนหลายฉบับด�วยกัน  ทําให�ประชาชนยังไม�อาจได�รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและ
การมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการกระจายอํานาจ องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาจึงได�จัดทําโครงการ  
ประชุมประชาคมหมู�บ�านและประชาคมตําบล/จัดเก็บข�อมูลพ้ืนฐานระดับหมู�บ�าน ระดับตําบลเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาท�องถ่ิน เพ่ือให�ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการ
มีส�วนร�วมของประชาชนต�อการพัฒนาท�องถ่ินตนเอง        
3.วัตถุประสงค� 
 เพ่ือให�การบริหารจัดการเปCนไปตามหลักการมีส�วนร�วมของประชาชน โปร�งใส และตรวจสอบได�เพ่ือ
เผยแพร�ความรู�ให�กับประชาชนถึงการมีส�วนร�วมในการบริหารงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือรับฟ7ง
ความคิดเห็น ข�อเสนอแนะในการพัฒนาท�องถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปfงบประมาณ อีกทางหนึ่ง
ด�วย 
4.เป�าหมาย 
 ผู�นําองค�กรประชาชน  เช�น กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ผู�ช�วยผู�ใหญ�บ�าน สารวัตรกํานัน ผู�นําชุมชนแพทย�ประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล กลุ�มอาชีพต�าง ๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป   
5.วิธีดําเนินการ 
 5.1 ติดต�อ ประสานงานกับเจ�าของสถานท่ี 
 5.2 แต�งต้ังคณะทํางาน 
 5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝ�กอบรม พร�อมกําหนดตารางการฝ�กอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
 5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
6.ระยะเวลาการดําเนินการ   
 1 ปf งบประมาณ 
7.งบประมาณ 
 20,000  บาท 
8.ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
9.ตัวชีวัด/ผลลัพธ� 
 ผู�เข�าร�วมประชุมประชาคมสามารถเข�าใจการบริหารงานแบบมีส�วนร�วม ตระหนักถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจและเปCนการสร�างทัศนคติท่ีดีระหว�างประชาชนและหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน 
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มิติท่ี  2 การบริหารราชการเพ่ือป�องกันการทุจริต 
                     2.1 มาตรการสร3างความโปร"งใสในการปฏิบัติราชการ 

       กิจกรรม  ประกาศเจตจํานงต"อต3านการทุจริตของผู3บริหารองค�กรปกครองส"วนท3องถ่ิน 
1. กิจกรรม  “ประกาศเจตจํานงต"อต3านการทุจริตของผู3บริหารองค�กรปกครองส"วนท3องถ่ิน” 
2.หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได�จัดทํายุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป!องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล�ว 3 ฉบับ ป7จจุบันท่ีอยู�เปCนฉบับท่ี  3 เริ่มจากปf พ.ศ.2560 จนถึงปf พ.ศ.2564 ซ่ึงมุ�งสู�การเปCน
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมเปCนสังคมมิติใหม�ท่ีประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได�รับความร�วมมือจากฝpายการเมือง หน�วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ�
รักษาผลประโยชน�ของชาติและประชาชนเพ่ือให�ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด�านความโปร�งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน� “ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต” มี
เป!าหมายหลักเพ่ือให�ประเทศไทยได�รับการประเมินดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions  
Index : CPI) ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ในปf พ.ศ.2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได�นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต�องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ�าหน�าท่ีของรัฐและประชาชนต�องมีพฤติกรรม
แตกต�างจากท่ีเปCนอยู�ในป7จจุบัน ไม�ใช�ตําแหน�งหน�าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได�กําหนด
ยุทธศาสตร�การดําเนินงานออกเปCน  6 ยุทธศาสตร� ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี  1 สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร�ท่ี  2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร�ท่ี  3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร�ท่ี  4 พัฒนาระบบป!องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร�ท่ี  5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร�ท่ี  6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions  Index : CPI)  

 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเปCนหน�วยงานของรัฐบาลภายใต�โครงสร�างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ�งเน�นการกระจายอํานาจจากส�วนกลางลงสู�ท�องถ่ิน
และเปCนกลไกหนึ่งในการส�งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เปCนหน�วยงานหลักในการจัดทํา
บริหารสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ิน การพัฒนาองค�กร
ปกครองสวนท�องถ่ินให�เกิดความยั่งยืนรัฐจะต�องให�ความเปCนอิสระแก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินโดยยึด
หลักแห�งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ�ของประชาชนในท�องถ่ิน และส�งเสริมให�องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินเปCนหน�วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส�วนร�วมในการตัดสินใจแก�ไข
ป7ญหาในระดับพ้ืนท่ี ส�วนการกํากับดูแลองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะทําได�เท�าท่ีจําเปCนตามกรอบ
กฎหมายกําหนด และต�องเปCนไปเพ่ือการคุ�มครองประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ิน 
 ท้ังนี้  ต�องยอมรับว�าป7ญหาการทุจริตในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเปCนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีได�
สร�างความขมข่ืนใจให�แก�คนทํางานในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมาเปCนเวลาช�านาน ซ่ึงหากพิจารณา
จํานวนขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินประกอบกันมีป7จจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย�สุจริต ของคนทํางานราชการส�วนท�องถ่ินส�วนให�เหือดหายไป และหากจะว�า
กันไปแล�ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหน�วยงานราชการอ่ืนได�  
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เช�นเดียวกัน เพียงแต�คนทํางานในท�องถ่ิน อาจต�องถูกครหาในเรื่องการใช�อํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบ
มากกว�า แม�ว�าโอกาสหรือช�องทางท่ีคนทํางานในท�องถ่ินจะใช�อํานาจให�ออกนอกลู�นอกทาง จะมีได�ไม�
มากเท�ากับท่ีคนทํางานในหน�วยงานราชการอ่ืน และมูลค�าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานใน
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�ก�อให�เกิดข้ึนก็อาจเปCนแค�เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริต
ของคนนอกองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 ดังนั้น จึงมีความเปCนท่ีผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาต�องแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต�อต�านการทุจริตอย�างเห็นชัดเปCนรูปธรรม ด�วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป!องกันการ
ทุจริต ส�งเสริมให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินบริหารงานด�วยความโปร�งใส มีความเข�มแข็งในการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน�แก�ประชาชน 
และยกระดับมาตรฐานในการป!องกันการทุจริตขององค�กรตนเองต�อไปให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ
ต�อไป 

          3. วัตถุประสงค� 
  เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตําบล    
    ควนเมาด�วยการจัดทําแผนป!องกันการทุจริตในองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 

         4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
4.4 ประกาศเจตจํานงการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหาร อย�างน�อย 1 ฉบับ 
4.5 มีการประกาศเจตจํานงการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารต�อสาธารณะขน 
4.6 แผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริตขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 

           5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
      องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
            6.  วิธีดําเนินการ 
       6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตําบล 
                       ควนเมา 
       6.2 ประชุมหน�วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวข�อง 
       6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริต 
       6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริต 
       6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริต 
       6.6 ประกาศใช�แผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริต 
       6.7 การดําเนินตามแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริต 
       6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 
 7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  1 ปf (ปfงบประมาณ พ.ศ.2561) 
 8. งบประมาณดําเนินการ 
   ไม�ใช�งบประมาณ 
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 9. ผู3รับผิดชอบ  
  สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
 10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
   10.1 ผลผลิต 
   - มีประกาศเจตจํานงการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหาร 
   - มีการประกาศเจตจํานงการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารต�อสาธารณะชน 
    - มีแผนปฏิบัติการป!องกันการทุจริตขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
  10.2 ผลลัพธ� 
    - การบริหารราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมามีความโปร�งใส สามารถ 
           ป!องกันการทุจริตของบุคลากรองค�กรปกครองสวนท�องถ่ิน 
    - ลดข�อร�องเรียนการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา3 

มาตรการสร3างความโปร"งใสในการบริหารงานบุคคล 

7. ช่ือโครงการ  มาตรการสร3างความโปร"งใสในการบริหารงานบุคคล 
8. หลักการและเหตุผล 

   พนักงานองค�การบริหารส�วนตําบล  ลูกจ�างประจํา   และพนักงานจ�างองค�การบริหารส�วนตําบล 
ควนเมา เปCนบุคลากรท่ีมีความสําคัญต�อองค�กร  โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลให�มีศักยภาพ โดยมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงานให�เกิดประโยชน�ต�อองค�กร  และประชาชน การ
พัฒนางานขององค�กรจะบรรลุผลได�ต�องเริ่มจากบุคลากรผู�ปฏิบัติงาน ซ่ึงเปCนป7จจัยสําคัญในการพัฒนา
งานให�มีคุณภาพ  จะต�องมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปCนรูปธรรมชัดเจนและมีมาตรการในการทํางานท่ี
โปร�งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได� ด�านการพัฒนาระบบบริหารให�มีประสิทธิภาพ เปCนธรรม เพ่ือ
นําไปสู�การสร�างมาตรฐานความโปร�งใส และการให�บริการท่ีเปCนธรรมตรวจสอบได�อย�างแท�จริงต�อไป 
 เพ่ือให�เปCนไปตามพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 ท่ีกําหนดให�การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลต�องเปCนไปเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน 
โดยวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ และการเป�ดเผยข�อมูลข�าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการ
บริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีนั้นต�อง
ก�อให�เกิดประโยชน�สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิเกิดความคุ�มค�าในเชิง
ภารกิจของรัฐ 
   ดังนั้น เพ่ือเปCนการส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให�มีประสิทธิภาพ เปCนไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร�งใส และตรวจสอบการทํางานได� จึงได�จัดให�มี
มาตรการสร�างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
9. วัตถุประสงค� 

9.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด�านความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล
ควนเมา 
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9.2 เพ่ือให�การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต�อง โปร�งใสสามารถ

ตรวจสอบได� 
9.3 เพ่ือเปCนการป!องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน�จากการปฏิบัติงานด�านบริหารงาน

บุคคล 
9.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด�านบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลให�มี

ประสิทธิภาพได�คนดี คนเก�งเข�ามาทํางาน 
10. เป�าหมาย / ผลผลิต 

จัดทํามาตรการด�านการบริหารบุคลขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
11. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
12. วิธีดําเนินการ 

6.1 นําหลักเกณฑ�การบริหารงานบุคคลมากําหนดเปCนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
6.2 ประกาศเผยแพร�มาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.3 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหักธรรมาภิบาล 
6.4 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

 7. ระยะเวลาดําเนินการ 
2 ปf (งบประมาณ พ.ศ.2561 ) 

8.งบประมาณดําเนินการ 
ไม�ใช�งบประมาณ 

 9. ผู3รับผิดชอบ 
      สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
       10.1 ผลผลิต 

- ลดจ�อร�องเรียนในการดําเนินการ 
- เจ�าหน�าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปCนไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

        10.2 ผลลัพธ� 
  - ลดข�อร�องเรียนในการดําเนินการด�านบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลไม�น�อย  

กว�า 90% 
- บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลมีความพึงพอใจต�อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลไม�ต่ํากว�า ระดับ 3  
- การบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลมีความโปร�งใส สามารถป!องกันการทุจริต

ของเจ�าหน�าท่ีได� 
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สนับสนุนศูนย�ข3อมูลข"าวสารการจัดซ้ือจัดจ3าง 
 1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  สนับสนุนศูนย�ข�อมูลข�าวสารการจัดซ้ือจัดจ�าง 
 2. หลักการและเหตุผล 
  2.1 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการพัสดุของหน�วยงานการบริหาร 

ราชการส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 9 ) พ.ศ.2553 ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเขตพ้ืนท่ีอําเภอรัษฎา 
ร�วมกันจัดต้ังศูนย�รวมข�อมูลข�าวสาร การซ้ือหรือการจ�างขององค�การบริหารส�วนตําบล ระดับอําเภอ ณ 
ท่ีว�าการอําเภอรัษฎา  โดยนายอําเภอรัษฎา ได�มอบหมายให�ท�องถ่ินอําเภอและเจ�าหน�าท่ีสํานักงาน
ส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินอําเภอรัษฎา ช�วยเหลือรับผิดชอบดูแลการดําเนินงานของศูนย�รวมข�อมูล
ข�าวสารการซ้ือหรือการจ�างขององค�การบริหารส�วนตําบล ระดับอําเภอ แทนองค�การบริหารส�วนตําบล 
เพ่ือทําหน�าท่ีเปCนสื่อกลางประชาสัมพันธ�ให�ผู�ท่ีสนใจได�เข�ามามีส�วนร�วม ในกระบวนการจัดซ้ือหรือจัด
จ�างทุกข้ันตอนให�เปCนไปด�วยความเรียบร�อย 
 2.2 กระทรวงมหาดไทย ได�จัดทําโครงการ “ท�องถ่ินไทยใสสะอาด” ข้ึนเพ่ือกําหนดแนวทาง
ป!องกันปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นข้ึนในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและสร�างกระบวนการ การมี
ส�วนร�วมของเครือข�าย ภาคประชาชนในการป!องกันและแก�ไขป7ญหาดังกล�าว อันเปCนการตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 
โดยจังหวัดได�ให�ความสําคัญต�อการกําหนดสถานท่ีกลางเพ่ือเปCนศูนย�รวมข�อมูลข�าวสารการจัดซ้ือจัดจ�าง
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินระดับอําเภอ และพัฒนาให�มีความพร�อมในทุก ๆ ด�าน เช�น ด�านสถานท่ี 
บุคลกร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ�ท่ีจําเปCนต�าง ๆ เพ่ือพัฒนาสถานท่ีกลางดังกล�าวให�เปCนศูนย�รวมการ
จัดซ้ือจัดจ�างขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอย�างแท�จริง (One stop Service) 
 2.3 กระทรวงมหาดไทยได�กําหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการสมยอมราคาในการประกวด
ราคา ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท.0804/ ว 
1845  ลงวันท่ี 2 มิถุนายน  2546 ซ่ึงอําเภอได�กําหนดให�ศูนย�ข�อมูลข�าวสารการซ้ือหรือการจ�าง 
อบต. ระดับอําเภอ เปCนสถานท่ีกลางเพ่ือเปCนศูนย�รวมข�าวสารการจัดซ้ือจัดจ�างขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน ในการป�ดประกาศและเผยแพร�เอกสารการจัดซ้ือหรือการจ�างโดย วิธีพิเศษ และอ่ืน ๆ 
 2.4 สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินอําเภอ เปCนหน�วยงานโดยตรงมีหน�าท่ีช�วยเหลือ
นายอําเภอในการกํากับ ควบคุม ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนตําบลใน
พ้ืนท่ีตามภารกิจของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน กระทรวงมหาดไทยและนโยบายท่ีสําคัญของ
รัฐบาลเพ่ือให�การดําเนินการดังกล�าว บรรลุตามวัตถุประสงค�และเปCนไปอย�างมีประสิทธิภาพ แต�ในขณะ
นี้สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินอําเภอรัษฎา มีบุคลากรในจํานวนจํากัดไม�สามารถตอบสนอง
การปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนตําบลท่ีมีจํานวน  5 แห�ง และเทศบาลตําบล ทีมีจํานวน  1 แห�ง 
ได�อย�างมีประสิทธิภาพและทันต�อสถานการณ�ได�อย�างดีเท�าท่ีควร 
 2.5 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ.2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงป7จจุบัน ได�กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีหน�าท่ี
เก่ียวกับด�านการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบลจึงได�ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีดังกล�าว ตาม 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 โดยการพัฒนาและส�งเสริมให�บุคลากรขององค�การ
บริหารส�วนตําบลและสังคม ได�รับการถ�ายทอดความรู� การศึกษา การอบรม การสร�างสรรค�จรรโลง
ความก�าวหน�าทางวิชาการ  การสร�างองค�ความรู�อันเกิดจากการจัดการต�าง ๆ การเรียนรู� และป7จจัย
เก้ือหนุน โดยมุ�งหวังให�มีจิตสํานึกถูกต�องเก่ียวกับการรักษาผลประโยชน�ของทางราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือให�การปฏิบัติงานดังกล�าว เปCนไปอย�างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลเปCนรูปธรรม
อย�างแท�จริง จึงได�จัดทําโครงการพัฒนาและส�งเสริมศูนย�รวมข�อมูลข�าวสารการซ้ือหรือการจ�างของ
องค�การบริหารส�วนตําบลระดับอําเภอ ของอําเภอรัษฎา ประจําปfงบประมาณ พ.ศ.2560 
3.วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือให�ศูนย�รวมข�อมูลข�าวสารการซ้ือหรือการจ�าง ฯ เปCนสถานท่ีกลางของอําเภอรัษฎาใน
การดําเนินการจัดซ้ือหรือจัดจ�างขององค�การบริหารส�วนตําบลหรือองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน(อปท.) 
 3.2 เปCนศูนย�ประชาสัมพันธ�สื่อกลางให�กับผู�ท่ีสนใจการจัดซ้ือหรือจัดจ�าง 
 3.3 สนับสนุนนโยบายมาตรการป!องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา 
 3.4 ผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน และพนักงานส�วนตําบล จะได�มีสถานท่ีพบปะประชุม
หารือข�อขัดข�องหรือป7ญหาอุปสรรคต�าง ๆในการปฏิบัติงานได�มีความเมาะสมยิ่งข้ึน 
 3.5 เปCนศูนย�กลางในการเรียนรู� ถ�ายทอดความรู� การศึกษา การอบรม ด�านการพัสดุของ
องค�การบริหารส�วนตําบล 
 3.6 เปCนแหล�งรวมข�อมูล กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ เพ่ือภารกิจด�านการศึกษา และ 
เปCนศูนย�ประสานงานเพ่ือติดต�อราชการในระดับอําเภอ และภารกิจตามอํานาจหน�าท่ีขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน (อปท.) 
 3.7 เพ่ือให�การปฏิบัติหน�าท่ีตามภารกิจของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินและนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล ให�บรรลุวัตถุประสงค� อย�างมีประสิทธิภาพและทันต�อสถานการณ� 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 การจ�างเหมาบริการบุคลากรประจําศูนย�รวมข�อมูลข�าวสารการซ้ือหรือการจ�างขององค�การ
บริหารส�วนตําบลถ�ายทอดความรู� การศึกษา การอบรม และดูงานด�านการพัสดุขององค�การบริหารส�วน
ตําบล และจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ� ของสํานักงาน พร�อมท้ังค�าใช�จ�ายในการปรับปรุงศูนย�ข�อมูลข�าสารการ
ซ้ือการจ�าง ฯ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ศูนย�รวมข�อมูลข�าวสารการซ้ือหรือการจ�างขององค�การบริหารส�วนตําบลระดับอําเภอ อําเภอ
รัษฎา จังหวัดตรัง 
6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดการรวบรวมหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หนังสือของกรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ิน หรือหน�วยงานต�าง ๆ กฎหมาย และระเบียบข�อบังคับของทางราชการ 
 6.2 ประชุมผู�บริหารท�องถ่ิน พนักงานส�วนตําบล และเจ�าหน�าท่ีพัสดุ เพ่ือหาแนวทางพัฒนา
และส�งเสริมศูนย�รวมข�อมูลข�าวสารการซ้ือหรือการจ�างของ อบต. ระดับอําเภอให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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 6.3 ในการบริหารจัดการศูนย�ให� อบต.คลองปาง เปCนผู�ดําเนินการแทน โดยจัดทําโครงการ
ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณ  เงินอุดหนุนนํามาเปCนค�าใช�จ�ายในการอํานวยการของศูนย�ฯ ตาม
ความจําเปCนและประหยัด 
 6.4 องค�การบริหารส�วนตําบล จํานวน  5 แห�ง และเทศบาลตําบล จํานวน  1 แห�ง พิจารณา
ต้ังงบประมาณและการเบิกจ�ายเงินหมวดเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดตามระเบียบ
และตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยท่ีเก่ียวข�อง 
 6.5 ดําเนินการเพ่ิมพูนความรู�ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ประชาคม หรือผู�ท่ีสนใจเก่ียวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ หนังสือสั่งการของทางราชการ และข�อมูลต�าง ๆ ขององค�กรปกครอง
ท�องถ่ิน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปfงบประมาณ พ.ศ.2561  
8.งบประมาณดําเนินการ 
 30,000 บาท 
9.ผู3รับผิดชอบ 
 นายกเทศมนตรีตําบลคลองปาง / นายกองค�การบริหารส�วนตําบลทุกแห�งในเขตอําเภอรัษฎา / 
นายอําเภอรัษฎา โดยมอบหมายให�องค�การบริหารส�วนตําบลคลองปาง เปCนผู�รับผิดชอบดําเนินการ
จัดซ้ือหรือจัดจ�างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาราชการส�วน
ท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 9 ) พ.ศ. 2553  และ (ฉบับท่ี 10 ) พ.ศ.2559 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 1. สามารถใช�เปCนสถานท่ีกลางและแหล�งข�อมูลข�าวสารการซ้ือหรือการจ�างขององค�การบริหาร
ส�วนตําบล  ท่ีมีความสมบูรณ�ยิ่งข้ึน 
 2. เปCนการพัฒนากระบวนการจัดซ้ือหรือจัดจ�างขององค�การบริหารส�วนตําบลให�ถูกต�อง 
โปร�งใส และสามารถตรวจสอบได�ทุกข้ันตอน 

โครงการจ3างสํารวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการจ�างสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการ 
2. หลักการและเหตุผล 

องค�การบริหารส�วนตําบล มีหน�าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให�แก�ประชาชนในท�องถ่ินตาม 
อํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบล  ท้ังท่ีเปCนหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การ 
บริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 แก�ไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 และหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 และหน�าท่ี
อ่ืนตามท่ีกฏหมายกําหนดให�เปCนหน�าท่ีของเทศบาล และในการปฏิบัติหน�าท่ีนั้นต�องเปCนไปเพ่ือ
ประโยชน�สุขของประชาชน  โดยคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค�การ
บริหารส�วนตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัดจ�าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเป�ดเผยข�อมูลข�าวสาร ให�เปCนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ จากภารกิจหน�าท่ีในการจัดทํา
บริการสาธารณะให�แก�ประชาชนในท�องถ่ิน ท้ัง 15 หมู�บ�าน นั้น องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาใน 
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ฐานะผู�ให�บริการก็จะไม�ทราบว�าภารกิจท่ีให�บริการไปนั้น ประชาชนได�รับประโยชน� หรือเกิดประโยชน�
สูงสุดแก�ประชาชนมากน�อยเพียงใด การให�บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต�องการ
ผู�รับบริการหรือไม� การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผู�รับบริการ จึงต�องมีโครงการสํารวจความพึง
พอใจของผู�รับบริการ 
 เพ่ือเปCนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537  แก�ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 ทีกําหนดให�การปฏิบัติงานตามหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบล 
ต�องเปCนไปเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชนโดยใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีคํานึงถึงการมีส�วน
ร�วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเป�ดเผยข�อมูลข�าวสาร ตาม
พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 ท่ี
กําหนดให�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีนั้น  จะต�องก�อให�เกิดประโยชน�สุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค�าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได�รับการ
อํานวยความสะดวก และได�รับการตอบสนองความต�องการ อีกท้ังเพ่ือเปCนการสร�างความโปร�งใสในการ
ให�บริการสาธารณะประโยชน�ให�ประชาชนเกิดความพึงใจ จึงจําเปCนต�องมีโครงการนี้ข้ึนมา 
3. วัตถุประสงค� 

3.1 เพ่ือเปCนการสร�างความโปร�งใสในการให�บริการสาธารณะการให�บริการประชาชนให�เกิดความ 
พึงพอใจ 

3.2 เพ่ือเปCนการสร�างจิตสํานึกความตระหนักให�แก�บุคลากรผู�ให�บริการ ปฏิบัติหน�าท่ีในการ 
ให�บริการ โดยยึดประโยชน�สุขของประชาชน 

3.3 เพ่ือเปCนการปรับปรุงและพัฒนางานด�านบริการให�มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
3.4 เพ่ือเปCนการป!องกันป7ญหาร�องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน�วยงาน 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
จัดจ�างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขต 

จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค�การบริหารส�วนตําบล จํานวน 1 ครั้งต�อปf 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

พ้ืนท่ีในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ขออนุมัติดําเนินการโครงการ และดําเนินการจัดจ�างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ี 
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 

6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตตําบลตามรูปแบบท่ีกําหนด 
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ�งให�องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาทราบ 
6.4 ดําเนินการเบิกจ�ายเงินให�แก�สถาบันผู�ทําการประเมิน 
6.5 ป�ดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให�ประชาชนทราบ 
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด�านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน�สุขแก�ประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
1 ปf (ปfงบประมาณ พ.ศ.2561) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 

เบิกจ�ายตามงบประมาณ ปf 2561 จํานวน  20,000  บาท 
9. ผู�รับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ� 

10.1 ผลผลิต 
    ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการบริหารงานขององค�การบริหารส�วน
ตําบล จํานวน  1 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ� 
     - ประชาชนผู�รับบริการมีความพึงพอใจไม�ต่ํากว�าร�อยละ 80 
     - การให�บริการสาธารณะมีความโปร�งใส และเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชน 

 
2.2 มาตรการใช3ดุลยพินิจและการใช3อํานาจหน3าท่ีให3เป9นไปตามหลักการบริหารกิจการ  บ3านเมืองท่ีดี 

กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1. กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 กําหนดให�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี โยอย�างน�อยต�องมีหลักเกณฑ�เก่ียวกับการ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวก และตอบสนองความต�องการของประชาชน ตลอดจนจัดให�มี
การรับฟ7งและสํารวจความเห็นของประชาชนผู�รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให�สอดคล�องกับความ
ต�องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปfท่ีผ�านมาได�มีการประเมินองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีการ
บริหารจัดการทีดี  และได�ดําเนินการตามโครงการดังกล�าวอย�างต�อเนื่องทุกปfนั้น 
 เพ่ือให�การประเมินบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดีเปCนไปด�วยความเรียบร�อยเกิดประโยชน�สุขต�อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจขององค�กรมีประสิทธิภาพและความคุ�มค�า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย�างแท�จริง หรืออย�างน�อยมีผลการประเมินไม�ต่ํากว�าปfท่ีผ�านมา 
องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาจึงได�ทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือ
การบริการ เพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทีดีของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลตามกฎหมายเปCนสําคัญ 
3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟ7งและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู�รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให�บริการประชาชน 
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4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา ให�สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลควนเมา 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานและเจ�าหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
 4.5 ผู�บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ไปสู�ผู�ใต�บังคับบัญชาซ่ึงมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แต�งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องปฏิบัติ ปรับปรุง
ข้ันตอนและระยะเวลาในการให�บริการท่ีสามารถปฏิบัติได�จริงและพิจารณาในภารกิจว�าเรื่องใดท่ีผู�บังคับบัญชา
สามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใด ๆ ให�แก�
ผู�ใต�บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลมอบอํานาจให�รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบล หรือปลัดองค�การบริหารส�วน
ตําบลให�ประชาชนทรายโดยท่ัวไปพร�อมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให�
ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟ7งข�อร�องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําส�งผลดังกล�าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความเห็นและอุปสรรคต�าง ๆให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ปf (ปfงบประมาณ พ.ศ.2561) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ� 
 10.1 ประชาชนได�รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต�อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให�บริการของเจ�าหน�าท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล�องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร�นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล�องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทําให�ภาพลักษณ�ขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให�
ประชาชนมีความศรัทธาต�อคณะผู�บริหารมากยิ่งข้ึน 
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2.3 การเชิดชูเกียรติแก"หน"วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการประพฤติปฏิบัติตนให3เป9นท่ีประจักษ� 
             โครงการคัดเลือกพนักงานส"วนตําบลลูกจ3างประจําและพนักงานจ3าง 

ดีเด"นขององค�การบริหารส"วนตําบลควนเมา 
1. ช่ือโครงการ  โครงการคัดเลือกพนักงานส�วนตําบล ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง ดีเด�น ขององค�การ  
                     บริหารส�วนตําบลควนเมา 
2.หลักการและเหตุผล 
 ด�วยองค�การบริหารส�วนตาํบลควนเมา เห็นว�าเพื่อเปCนการส�งเสริมและยกย�องพนักงานส�วนตําบล ,
ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา มีความประพฤติ ปฏิบตัิตนเปCนเปCนการครองงาน 
และมีผลการปฏิบัตงิานดีเด�น และเปCนแบบอย�างที่ดีในด�านการครองตน และการมีทัศนคตทิี่ดีในการทํางานให�แก�
พนักงานส�วนตําบลลูกจ�างประจาํ และพนักงานจ�าง ให�มีมุมในการทํางานเพื่อส�วนรวมมากยิ่งข้ึน ตลอดจนสนบัสนุนการ
สร�างค�านิยมของสังคมให�ยึดม่ัน ในการประพฤติตนอยู�ในความซ่ือสัตย�และความถูกต�องของธรรม ปฏิบัติงานตั้งใจและ
เต็มใจ ให�ตระหนักยึดม่ันในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต�อง ตระหนักในคุณความดีและกฎแห�งกรรม ซ่ือสัตย� สุจริต 
เสียสละ 
3.วัตถุประสงค�  
 3.1 เพื่อส�งเสริมและยกย�องสร�างขวัญกําลงัใจให�กับพนักงานส�วนตําบล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง 
 3.2 เพื่อเสริมสร�างพนักงานส�วนตําบล ลูกจ�างประจํา และพนกังานจ�าง ให�มีกระบวนทัศน� วฒันธรรมและ
ค�านิยม ในการปฏิบัติงานที่มุ�งเพิ่มสมรรถนะและพฒันาระบบราชการไทย โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี 
 3.3 เพื่อสร�างภูมิคุ�มกันด�านจิตใจของพนักงานส�วนตาํบล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างขององค�การบริหาร
ส�วนตาํบลควนเมา ส�งผลให�เกิดพฤติกรรมในเชิงสร�างสรรค�และความสงบเรียบร�อยของสังคม 
 3.4 สร�างเครือข�ายให�พนักงานส�วนตาํบล ลูกจ�างประจาํและพนักงานจ�าง ขององค�การบริหารส�วนตาํบล    
ควนเมามีจิตสาํนึกในการกระทาํความดี รู�จักการให� การเสียสละ 
4. กลุ"มเป�าหมาย 
 พนักงานส�วนตําบล , ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ขององค�การบริหารส�วนตาํบลควนเมา จาํนวน  29  คน  
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปfงบประมาณ  พ.ศ.2561 
6. วิธีดําเนินการ 
 สํารวจความคิดเห็นของพนักงานส�วนตําบล ,ลูกจ�างประจาํ และพนักงานจ�าง ตามแบบที่กําหนดเพื่อคัดเลือก
พนักงานส�วนตําบล ,ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ดีเด�น  
 มอบประกาศนียบัตรให�กับผู�ได�รับการคัดเลือก 
7. สถานที่ดําเนินการ 
 ที่ทําการองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
8. ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว"าจะได3รับ 
 1. ผลผลิตพนักงานส�วนตําบล, ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา มีความ
ประพฤติปฏิบตัิตนและปฏิบัติงานเปCนอย�างด ี
 2. ผลลัพธ�พนักงานส�วนตําบล ,ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา มีขวัญ 
กําลังใจและมีความสุขในการทาํงาน 
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2.4 มาตรการการจัดการในกรณีได3ทราบหรือรับแจ3งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
มาตรการ จัดทําข3อตกลงการปฏิบัติราชการ 

1. ช่ือโครงการ  : มาตรการ จัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐได�กําหนดดชันีในการ
ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล  และวฒันธรรมของประเทศเปCนหลักรวมถึงข�อเท็จจริงของการ
ทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน�วยงานของภาครัฐ สาเหตุส�วนมากเกิดจากการดําเนนิงานของระดับบคุคล หรือเกิดจากป7จจัย
ทางวฒันธรรมขององค�กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต�าง ๆ ที่เอ้ือให�เกิดการทุจริต ดังนั้น  วธิีการ
บริหารจัดการภายในองค�กรที่นาํไปสู�การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ค�านิยมและวัฒนธรรมขององค�กรให�กลายเปCนสิง่ที่
ยอมรับได�ของผู�บริหารและเจ�าหน�าที่ภายในองค�กร โดยการสร�างความตระหนักถึงความรับผดิชอบและการมีส�วนร�วมใน
การต�อต�านการทุจริตภายในองค�กร ของผู�บริหารและเจ�าหน�าทีถึ่งแม�จะเปCนสิง่ที่ยากต�อการดาํเนินงานก็ตาม แต�เปCนสิ่ง
สําคัญที่หน�วยงานต�องสร�างให�เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู�องค�กรที่มีคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนนิงาน  
ตลอดจนเปCนการสร�างแนวร�วมในการต�อต�านการทุจริตอันจะส�งผลต�อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัย
จากการทุจริตและปฎิเสธการทจุริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค�การบริหารส�วนตาํบลควนเมา จึงได�จัดทาํมาตรการ “จัดทําข�อตกลงการปฏิบตัิราชการ” ที่กําหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด�วยความซ่ือสัตย� สจุริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีข้ึน  เพื่อเปCน
การพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค�กรที่จะนําไปสู�การยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานให�สูงข้ึน 
3.วัตถุประสงค� 
 3.1 เพื่อให�บุคลากรปฏิบัติราชการด�วยความซ่ือสัตย�  สจุริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ�านเมืองที่ด ี
 3.2 เพื่อให�ทุกส�วนราชการ (สํานัก /กอง) นําไปยดึถือและปฏิบตัิ 
 3.3 เพื่อเสริมสร�างวัฒนธรรมองค�กรที่มีความโปร�งใส มีคุณธรรม 
4.เป!าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา ปฏิบัติตามเกณฑ�ตัวชี้วัดข�อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5.พื้นที่ดําเนนิการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําข�อตกลงในการปฏิบตัิราชการของทุกส�วนราชการระหว�างราชการกับผู�บริหารท�องถ่ินที่มีดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด�วยความซ่ือสัตย� สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ�านเมืองทีด่ี 
 6.2 รวบรวมรายงานข�อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส�วนราชการเสนอผู�บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ�พร�อมแจ�งให�ทุกส�วนราชการถือปฎิบัต ิ
7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปfงบประมาณ พ.ศ.2561 
8.งบประมาณดําเนนิการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9.ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ทุกส�วน องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ� 
 มีการจัดข�อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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มาตรการ “แต"งตั้งผู3รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร3องเรียน” 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต"งตั้งผู3รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร3องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด�วยองค�บริหารส�วนตําบลควนเมา  มีนโยบายใช�หลักธรรมาภิบาลส�งเสริมให�ภาคประชาชนเข�ามามีส�วน
ร�วมโดยเป�ดโอกาสให�ประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจ�งเบาะแส เสนอข�อคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคําร�อง
ผ�านช�องทางต�าง ๆ ได�แก� ระบบอินเตอร�เน็ต ทางโทรศัพท� หรือแจ�งเบาะแสด�วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให�การดําเนินการรับเรื่องร�องเรียนเปCนไปด�วยความเรียบร�อย สามารถแก�ไขความเดือดร�อน
ของประชาชนได�อย�างมีประสิทธิภาพ จึงได�แต�งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร�องเรียนประจําองค�การ
บริหารส�วนตําบลควนเมา รวมถึงจัดทําคู�มือดําเนินการเรื่องร�องเรียนขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาข้ึน 
เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได�รับทราบหรือแจ�งเรื่องร�องเรียนต�าง ๆเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบได�ถือ
ปฏิบัติให�เปCนแนวทางเดียวกัน 
3.วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือจัดหมีเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบดําเนินการรับแจ�งเรื่องร�องเรียนต�าง ๆ 
 3.2 เพ่ือจัดให�มีมาตรการจัดการในกรณีได�รับทราบหรือรับแจ�งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปCนไปตาม
ข้ันตอนการปฏิบ�ติงานท่ีสอดคล�องกับกฏหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ�เก่ียวข�องอย�างถูกต�อง 
4.เป�าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร�องเรียน 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผู�รับผิดชอบเรื่องร�องเรียน 
 6.2 จัดทําคู�มือดําเนินการเรื่องร�องเรียนขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
 6.3 จัดประชุมให�ความรู�เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบเรื่องร�องเรียนเพ่ือให�เปCนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแก�ไขป7ญหาเรื่องร�องเรียนท่ีได�รับจากช�องทางการร�องเรียนต�าง ๆ ให�เปCนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร�งใสและเปCนธรรม 
 6.4 เผยแพร�กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับเรื่องร�องเรียนขององค�การบริหารส�วน
ตําบลควนเมา ให�ผู�รับบริการ ผู�มีส�วนได�เสีย คู�สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน�วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน�วยงาน สามารถเข�าใจและใช�ประโยชน�จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล�าวได�ตรงกับความต�องการ 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปfงบประมาณ พ.ศ.2561 
8.งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9.ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 เจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร�องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร�องเรียนขององค�การ
บริหารส�วนตําบลควนเมาตามคู�มือดําเนินการเรื่องร�องเรียนขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา โดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ�ท่ีเก่ียวข�องอย�างถูกต�อง 
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มิติท่ี 3 การส"งเสริมบทบาทและการมีส"วนร"วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให3มีและเผยแพร"ข3อมูลข"าวสารในช"องทางท่ีเป9นการอํานวยความสะดวกแก"ประชาชนได3มี
ส"วนร"วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน3าท่ีขององค�กรปกครองส"วนท3องถ่ินได3ทุกข้ันตอน 
“การเผยแพร"ข3อมูลข"าวสารด3านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย�สินขององค�การบริหารส"วนตําบล และการ

รับเรื่องร3องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง 
1. ช่ือโครงการ กิจกรรม “การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารด�านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย�สินขององค�การ
บริหารส�วนตําบล และการรับเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 
2.หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในป7จจุบัน ภาคประชาชนได�เข�ามามีส�วนร�วมและมีบทบาทอย�างมากในการ
บริหารงานของราชการส�วนท�องถ่ินในด�านต�าง ๆ การบริหารงานราชการส�วนท�องถ่ินต�องสามารถตรวจสอบได� 
ต�องให�ประชาชนได�รับทราบข�อมูล ข�าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ เพ่ือเปCนการป!องกันมิให�เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบเพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ภาครัฐและภาคประชาชน 
3.วัตถุประสงค� 
 เพ่ือเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารในการปฏิบัติงานให�ประชาชนได�รับรู� เพ่ือประชาสัมพันธ�การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส�งเสริมบทบาทการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร�างและพัฒนาเครือข�ายในการติดตามและตรวจสอบทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให�มีความ
เข�มแข็งเพ่ือให�มีระบบ และกลไกในการป!องกันและตรวจสอบมิให�เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบ
ในภาครัฐ 
4.เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
6.วิธีดําเนินการ 
 เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ�ายเงินประจําปf  และการจัดซ้ือจัดจ�าง 
จัดหาพัสดุต�าง ๆรวมถึงการประชาสัมพันธ�เก่ียวกับการชําระภาษีท�องถ่ิน และรับเรื่องร�องเรียนทางด�านการเงิน
การคลังผ�านทางเว็บไซต�ขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา และป�ดประกาศข�อมูลดังกล�าวท่ีบอร�ด
ประชาสัมพันธ�ขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ปf (งบประมาณ พ.ศ. 2561) 
8.งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9.ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 ประชาชนได�รับรู�ข�อมูลข�าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได�ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาทําให�ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน 
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 มาตรการ “จัดให3มีช"องทางท่ีประชาชนเข3าถึงข3อมูลข"าวสารขององค�การบริหารส"วนตําบลควนเมา” 
1. ช่ือโครงการ : “จัดให�มีช�องทางท่ีประชาชนเข�าถึงข�อมูลข�าวสารขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา” 
2. หลักการและเหตุผล  
 ด�วยพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให�
หน�วยงานของรัฐจะต�องจัดให�มีการเผยแพร�ข�อมูลท่ีสําคัญ ๆ ของหน�วยงาน เช�นโครงสร�างและการจัดองค�กร 
อํานาจหน�าท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ 
 ดังนั้น องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาจึงได�ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร�ข�อมูลท่ี
สําคัญ ๆ ของหน�วยงานผ�านทางช�องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให�การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารครอบคลุมทุกกลุ�มเปา
หมาย ได�แก� หน�วยประชาสัมพันธ� ณ ท่ีทําการของหน�วยงาน เว็บไซต�ของหน�วยงานหรือสื่อสังคม หมายเลข
โทรศัพท�เฉพาะ การเผยแพร�ข�อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ�ต�าง ๆ โทรศัพท� วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส�อ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือให�
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีและเข�าถึงข�อมูลตามภารกิจหลักขององค�การ
บริหารส�วนตําบลควนเมา ได�ง�ายและสะดวกมากข้ึน 
3.วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือให�มีช�องทางการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารของหน�วยงานท่ีหลากหลาย 
 3.2 เพ่ือให�ประชาชนหรือผู�รับบริหารสามารถเข�าถึงข�อมูลข�าวสารได�สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือให�มีช�องทางในการรับเรื่องร�องเรียนท่ีเข�าถึงประชาชนได�ง�าย 
4.เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ช�องทางในการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารของหน�วยงาน  
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองค�การบริหารส�วนตําบลคลองปาง 
6.วิธีดําเนินการ 
 จัดให�มีและเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารในช�องทางท่ีเปCนการอํานวยความสะดวกแก�ประชาชน ได�แก� 
 - บอร�ดหน�าสํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
 - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายเสียง/หน�วยประชาสัมพันธ�เคลื่อนท่ี 
 - ศูนย�ข�อมูลข�าวสารขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีเจ�าหน�าท่ีให�บริการประจําและให�ประชาชน
สืบค�นได�เอง 
 - ประกาศผ�านเว็บไซต�/เว็บบอร�ด/เฟสบุ�ค ท่ีมีข�อมูลผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบล
ควนเมา 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปfงบประมาณ  
8.งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9.ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
10.ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ� 
 จํานวนช�องทางในการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารของหน�วยงาน 
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3.2 การรับฟ6งความคิดเห็น การรับ และตอบสนองเรื่องร3องเรียน/ร3องทุกข�ของประชาชน 

โครงการ อบต. สัญจร พบประชาชน  
1. ช่ือโครงการ  โครงการ อบต. สัญจร พบประชาชน  ประจําปf พ.ศ. 2561 

2. หลักการและเหตุผล  
ตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 

2552 พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 ได�ให�
อํานาจหน�าท่ีในการบริการสาธารณะและกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและได�มีการดําเนิน
ถ�ายโอนภารกิจลงส�วนราชการต�าง ๆ ให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเปCนจํานวนมาก ซ่ึงภารกิจท่ีเก่ียวกับการ
บริการประชาชนในท�องถ่ินและการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�สูงข้ึน ท้ังนี้เพ่ือให�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินสนองตอบได�ตรงความต�องการของประชาชน 

องค�การบริหารส�วนตําบล ได�ตระหนักถึงบทบาทหน�าท่ีในฐานะองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการท่ีจะ
บริหารราชการองค�การบริหารส�วนตําบล ให�เปCนไปตามความต�องการของประชาชนในการบริการประชาชนตาม
อํานาจหน�าท่ีสมดังเจตนารมณ�ในการปฏิบัติราชการ เพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน การอํานวยความสะดวก
และการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับทราบป7ญหาความต�องการของประชาชนในหมู�บ�านแต�ละหมู�บ�าน
ในตําบล ได�แสดงออกถึงเจตนารมณ� ในการแก�ป7ญหาให�ตรงกับความต�องการของประชาชนในระดับหมู�บ�านใน
การออกความคิดเห็นของประชาชน  ผู�บริการในการท่ีจะให�องค�การบริหารส�วนตําบลได�สนองตอบในการ
แก�ป7ญหาตรงกับความต�องการในลักษณะรูปแบบของการจัดโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน เพ่ือนําข�อมูลท่ี
ได�มาพัฒนาตําบล ให�ลุล�วงมีประสิทธิภาพ ในการแก�ป7ญหาซ่ึงนําไปสู�การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน และนําแผน
ดังกล�าวไปสู�การจัดทําข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปf  ในการสนองตอบต�อผู�รับบริการ และประชาชน
ต�อไปอย�างมีประโยชน�คุ�มค�าและประโยชน�สุขของประชาชนต�อไป 

3. วัตถุประสงค�  
3.1 เพ่ือให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการวางแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา  
3.2 เพ่ือสร�างจิตสํานึกให�กับประชาชนในพ้ืนท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมามีส�วน      
      ร�วมทางการเมือง  
3.3 เพ่ือให�บริการประชาชนในด�านการรับชําระภาษีบํารุงท�องท่ีและภาษีอ่ืนๆ  
3.4 เพ่ือให�บริการประชาชนในด�านการรับแจ�งเรื่องราวร�องทุกข�เก่ียวกับงานโครงสร�างพ้ืนฐานและ
บริการอ่ืนๆ  
3.5 เพ่ือประชาสัมพันธ�แถลงนโยบายของผู�บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานท่ีผ�านมาให�ประชาชน
ทราบ  
3.6 เพ่ือสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบท่ีกฎหมายกําหนดไว�  

4. เป�าหมาย  

ให�บริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา จํานวน 15 หมู�บ�าน 

5. วิธีดําเนินการ  
1. เสนอโครงการเพ่ือให�ผู�บริหารอนุมัติโครงการ  
2. ประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนในพ้ืนท่ีทราบโดยใช�หอกระจายข�าว  ส�งหนังสือแจ�งกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน 

สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล  และหัวหน�าครัวเรือนทุกครัวเรือนในพ้ืนท่ี  
 
 



57 
 
3. ออกพ้ืนท่ีเพ่ือให�บริการประชาชนตามกําหนดการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

3.1 จัดเวทีประชาคมเพ่ือ จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปf ขององค�การบริหาร   
      ส�วนตําบลควนเมา  
3.2 รับชําระภาษีบํารุงท�องท่ีและภาษีอ่ืนๆ  
3.3 รับแจ�งเรื่องราวร�องทุกข�ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและด�านสาธารณูปการต�างๆ และตอบ 
      ป7ญหาของประชาชนทุกด�าน  
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
1 ปf งบประมาณ  

7. สถานท่ีดําเนินการ  

พ้ืนท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา จํานวน 15 หมู�บ�าน   

8. งบประมาณดําเนินการ  

      งบประมาณ  20,000  บาท 
 

9. ผู3รับผิดชอบโครงการ  
สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

10. ผลท่ีคาดว"าจะได3รับ 
1. ทําให�ประชาชนได�เสนอป7ญหาและความต�องการในหมู�บ�านตนเองเพ่ือให�องค�การบริหารส�วนตําบล  
   ควนเมาจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน  
2. ทําให�ประชาชนได�รับความสะดวกในการมารับบริการการรับชําระภาษีบํารุงท�องท่ีและภาษีอ่ืนๆ  
3. ทําให�ประชาชนสามารถแจ�งเรื่องราวร�องทุกข�ได�ในทันที  
4. ทําให�ประชาชนได�ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู�บริหารท�องถ่ิน  
5. ทําให�ประชาชนเกิดจิตสํานึกในการมีส�วนร�วมในการพัฒนาตําบล  

 
โครงการจัดเวทีประชาคมตําบล  

1. ช่ือโครงการ  โครงการจัดเวทีประชาคมตําบล 

2. หลักการและเหตุผล 

         ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552
พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 ได�ให�อํานาจ
หน�าท่ีในการบริการสาธารณะ และได�กระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและได�มีการดําเนินการ
ถ�ายโอนภารกิจลงส�วนราชการต�าง ๆ ให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเปCนจํานวนมาก ซ่ึงภารกิจท่ีเก่ียวกับการ
บริการประชาชนในท�องถ่ินและการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�สูงข้ึน ท้ังนี้เพ่ือให�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินสนองตอบได�ตรงความต�องการของประชาชน  
 
 
 
 
 



 
            58 
        องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา  ได�ตระหนักถึงบทบาทหน�าท่ีในฐานะองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินใน
การท่ีจะบริหารราชการองค�การบริหารส�วนตําบล  ให�เปCนไปตามความต�องการของประชาชนในการบริการ
ประชาชนตามอํานาจหน�าท่ีสมดังเจตนารมณ�ในการปฏิบัติราชการ  เพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน  การอํานวย
ความสะดวกและการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนรับทราบป7ญหาความต�องการของประชาชนในตําบล  
ได�แสดงออกถึงเจตนารมณ�  ในการแก�ป7ญหาให�ตรงกับความต�องการของประชาชนในระดับตําบลในการออก
ความเห็นของประชาชน  ผู�บริการในการท่ีจะให�องค�การบริหารส�วนตําบลได�สนองตอบในการแก�ป7ญหาให�ตรงกับ
ความต�องการ  ในลักษณะรูปแบบของเวทีแสดงความคิดเห็นต�อบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลท่ีจะ
พัฒนาพ้ืนท่ีตําบล  ให�ลุล�วงมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ในการแก�ไขป7ญหาซ่ึงนําไปสู�การการจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ปf และนําแผนดังกล�าวไปสู�การจัดทําข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปf ในการสนองตอบต�อ
ผู�รับบริการ  และประชาชนต�อไปอย�างมีประโยชน�คุ�มค�าและประโยชน�สุขของประชาชนต�อไป 
3. วัตถุประสงค� 
          2.1 เพ่ือให�ตัวแทนประชาคมตําบล  ได�แสดงบทบาทในภาระหน�าท่ี  ในการนําเสนอป7ญหาความ
ต�องการ 

     และการแก�ไขป7ญหาของแต�ละหมู�บ�าน  ตลอดจนระดับตําบล และจัดลําดับความสําคัญของป7ญหา  
     ความต�องการของประชาชน 

          2.2 เพ่ือให�องค�การบริหารส�วนตําบล  ได�สนองตอบในการแก�ป7ญหาท่ีมีอยู�ให�ตรงกับความต�องการของ 
                ประชาชนในตําบล ในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินปf 
          2.3 เพ่ือให�ประชาชนได�มีส�วนร�วมในการแก�ไขป7ญหา  ตรวจสอบ  ติดตามการทํางานขององค�การ
บริหารส�วนตําบลอย�างโปร�งใส 
4. เป�าหมาย 
          กํานัน / ผู�ใหญ�บ�าน / หัวหน�ากลุ�มพัฒนาสตรีแต�ละหมู�บ�าน / หัวหน�า อสม.แต�ละหมู�บ�าน / สมาชิกสภา 
อบต. ควนเมา /หัวหน�าโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลควนเมาฯลฯ จํานวน 15 หมู�บ�าน ประมาณ 105  คน  

5. ข้ันตอนการดําเนินการ 
           4.1  จัดกิจกรรมเวทีในการแสดงความคิดเห็นของตัวแทนแต�ละหมู�บ�านในการนําเสนอป7ญหาของแต�ละ 
                  หมู�บ�าน  

4.5  ดําเนินกิจกรรม 
4.6  สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 
4.7  นําป7ญหาข�อเสนอไปสู�คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน

สี่ปfต�อไป  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
           1 ปf งบประมาณ  
7. สถานท่ีดําเนินการ 
           ศาลาโรงธรรมวัดควนเมา  
8. หน"วยงานท่ีรับผิดชอบ 

           สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
9. งบประมาณ 
 งบประมาณ  5,000  บาท 
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10. ผลท่ีคาดว"าจะได3รับ 
          1. ทําให�ได�ทราบป7ญหา ความต�องการของประชาชนในตําบลโดยภาพรวมตามลําดับ   
              ความสําคัญของป7ญหาความต�องการของประชาชนในตําบล 
          2. สามารถแก�ไขป7ญหาของตําบลได�ตรงกับความต�องการของประชาชนในตําบล 
          3. ทําให�เกิดความรู�สึกร�วมกันของประชาชนในระดับตําบลในการแก�ไขป7ญหาอย�างแท�จริง 

มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องร3องเรียน 
4. ช่ือโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องร�องเรียน 
5. หลักการและเหตุผล 

ศูนย�รับเรื่องร�องทุกข�  ร�องเรียน องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา ให�บริการแก�ประชาชนแบบองค�รวม 
     ผสมผสานและต�อเนื่อง สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนทุกด�าน เพ่ือมุ�งเน�นให�ประชาชนได�รับ   
     บริการท่ีมีท่ีมีมาตรฐานอย�างเท�าเทียมกัน ท่ัวถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 
 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เปCนกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให�ดียิ่งข้ึน          
     รวมท้ังเปCนช�องทางท่ีเป�ดให�ประชาชนได�มีส�วนร�วม และได�รับบริการท่ีมีความเท�าเทียมและโปร�งใส 

6. วัตถุประสงค� 
6.1 เพ่ือเปCนช�องทางในการรับเรื่องร�องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข�อเสนอแนะจากประชาชน 
3.2 เพ่ือให�ประชาชนได�ทราบข้ันตอน และกระบวนการในการร�องเรียน 

    4.  เป�าหมาย/ผลผลิต 
 มีช�องทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการร�องเรียน 
    5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
    6.  วิธีดําเนินการ 
 จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และช�องทางในการรับเรื่องร�องเรียนจากประชาชน ได�แก� 

- กล�องรับความคิดเห็นติดต้ังไว� ณ บริเวณจุดให�บริการ 
- ผ�านเว็บไซต�องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
- ผ�าน Facebook ขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 

     7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  1 ปfงบประมาณ 
     8.  งบประมาณดําเนินการ 
  ไม�ใช�งบประมาณ 
     9.  ผู3รับผิดชอบ 
   สํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
     10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 ประชาชนได�รับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ�านช�องทางในการร�องเรียน 
 
 
 
 



            60 
 
3.3 การส"งเสริมให3ประชาชนมีส"วนร"วมบริหารกิจการขององค�กรปกครองส"วนท3องถ่ิน 
 มาตรการแต"งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส"วนตําบลควนเมา 
1.ช่ือโครงการ  มาตรการแต�งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
2.หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  กําหนดให�มีองค�กรและโครงสร�างขององค�กรจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให�องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา  ในฐานะองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีองค�กรในการ
จัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2559  สํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา จึงแต�งต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาข้ึน 
3.วัตถุประสงค� 
 เพ่ือส�งเสริมให�บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส�วนได�มี
ส�วนร�วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปf ให�สอดคล�องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ี
ประชาคมองค�การบริหารส�วนตําบลและคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา กําหนดด�วย
ความถูกต�อง โปร�งใสและสุจริต 
4.เป!าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา  
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
6.วิธีดําเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการหมู�บ�าน เพ่ือคัดเลือกผู�แทนประชาคมองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาบางตําแหน�งในป7จจุบัน
จะครบวาระการดํารงตําแหน�ง  2 ปf ตามระเบียบฯ องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา จึงต�องดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลในตําแหน�งดังกล�าวมาดํารงตําแหน�งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลควนเมา แทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหน�ง เพ่ือให�เปCนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  ท่ีกําหนด 
8.งบประมาณดําเนินการ 

ไม�ใช�งบประมาณ 
9.ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห�นโยบายและแผน สํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
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10.ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ� 
 องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วน
ตําบล เพ่ือเปCนองค�กรในการยกร�างหรือจัดทําร�างแผนพัฒนาสี่ปfองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา เพ่ือใช�เปCน 
แผนพัฒนาในการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา ความต�องการของประชาคมและหมู�บ�านในเขต
องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา ด�วยความถูกต�อง โปร�งใส สุจริต และให�ความสําคัญในการต�อต�านการทุจริต 
 

ประชุมประชาคมหมู"บ3านและประชาคมตําบล/จัดเก็บข3อมูลพ้ืนฐานระดับหมู"บ3านระดับตําบล 
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท3องถ่ิน 

1.ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมู�บ�านและประชาคมตําบล/จัดเก็บข�อมูลพ้ืนฐานระดับหมู�บ�าน ระดับตําบล
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการกระจายอํานาจและองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เปCนกฎหมายท่ีค�อนข�างใหม�
และมีจํานวนหลายฉบับด�วยกัน  ทําให�ประชาชนยังไม�อาจได�รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและ
การมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการกระจายอํานาจ องค�การบริหารส�วนตําบลควนเมาจึงได�จัดทําโครงการ  
ประชุมประชาคมหมู�บ�านและประชาคมตําบล/จัดเก็บข�อมูลพ้ืนฐานระดับหมู�บ�าน ระดับตําบลเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาท�องถ่ิน เพ่ือให�ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการ
มีส�วนร�วมของประชาชนต�อการพัฒนาท�องถ่ินตนเอง 
3.วัตถุประสงค� 
 เพ่ือให�การบริหารจัดการเปCนไปตามหลักการมีส�วนร�วมของประชาชน โปร�งใส และตรวจสอบได�เพ่ือ
เผยแพร�ความรู�ให�กับประชาชนถึงการมีส�วนร�วมในการบริหารงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือรับฟ7ง
ความคิดเห็น ข�อเสนอแนะในการพัฒนาท�องถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปfงบประมาณ อีกทางหนึ่ง
ด�วย 
4.เป�าหมาย 
 ผู�นําองค�กรประชาชน  เช�น กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ผู�ช�วยผู�ใหญ�บ�าน สารวัตรกํานัน ผู�นําชุมชนแพทย�ประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล กลุ�มอาชีพต�าง ๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป   
5.วิธีดําเนินการ 
 5.1 ติดต�อ ประสานงานกับเจ�าของสถานท่ี 
 5.2 แต�งต้ังคณะทํางาน 
 5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝ�กอบรม พร�อมกําหนดตารางการฝ�กอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
 5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
6.ระยะเวลาการดําเนินการ   
 1 ปf งบประมาณ 
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7.งบประมาณ 
 20,000  บาท 
8.ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
9.ตัวชีวัด/ผลลัพธ� 
 ผู�เข�าร�วมประชุมประชาคมสามารถเข�าใจการบริหารงานแบบมีส�วนร�วม ตระหนักถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจและเปCนการสร�างทัศนคติท่ีดีระหว�างประชาชนและหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  


