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             องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
               อ าเภอควนโดน   จังหวดัสตลู 



 

 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 

เร ่อง  การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                                            ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุด วยองค การบริหารส่วนต าบลควนสตอุได จัดท าแผนปฏิบัติการด านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใส่ ขององค การบริหารส่วนต าบลควนสตอ                
ประจ าปีงบประมาณุ๒๕๖๒-๒๕๖๔ุเพ่ือให การด าเนินงานสอดคล องกับตามค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติุท ุ่๖๙/๒๕๕๗ุุเรื่องุมาตรการป้องกันและแก ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบุส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐในการบริหารงานและส่งเสริมการม ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือ
สกัดกั้นมิให เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ ุจันทร โอชาุ
นายกรัฐมนตร ได แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติุ เมื่อวันท ุ่๑๒ุกันยายนุ๒๕๕๗ุุุุุุุุุุุ
ไดด ก าหนดให ม การบริหารราชการแผ่นดินท ่ม ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลุเพ่ือให การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติุในการป้องกันและแก ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างม ประสิทธิภาพุองค การ
บริหารส่วนต าบลควนสตอุจึงได จัดท ามาตรการแนวทางการป้องกันและแก ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ภาครัฐประจ าปีงบประมาณุพ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ุขององค การบริหารส่วนต าบลควนสตอและเพ่ือให ทุก
หน่วยงานในองค การบริหารส่วนต าบลควนสตอุใช เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค การบริหารส่วนต าบลควนสตอุต่อไป 
 ุุุุุุุุุุเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข อมูลข่าวสารของโครงการและปฏิบัติให สอดคล องพระราชบัญญัติ
ข อมูลข่าวสารราชการุพ.ศ.๒๕๔๐ุและกฎหมายท ่เก ่ยวข ององค การบริหารส่วนต าบลควนสตอุจึงขอ
ประชาสัมพันธ แผนปฏิบัติการด านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใส
ขององค การบริหารส่วนต าบลควนสตอประจ าปีงบประมาณุพ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ุรายละเอ ยดปรากฏตาม
เอกสารแนบท ายประกาศฉบับน ุ้ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุจึงประกาศให ทราบโดยทั่วกัน 

   ุประกาศุุณุุวันท ุุุ่๓๐ุุุเดือนุุเมษายนุพ.ศ.๒๕๖๑ 

 

 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุลงชื่อุุุุนายดาเระุนาปาเลน 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ(นายดาเระุุนาปาเลน) 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุนายกองค การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 

 



 
คำนำ 

 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุุดรั้งความเจรุิญกุ าวหนุ าการพัฒนาุ
ศุักยภาพและขุ ดสามารถในการแขุ่งขุันของประเทศซึ่งในปุัจจุุบุันไดุ ทว ความรุุนแรงขึ้นอยุ่างตุ่อเนื่อง ทำใหุ เกุิดุ
ความเสุ ยหายในวงกวุ าง โดยสุ่งผลกระทบตุ่อระบบเศรษฐกุิจุระบบสุังคม ระบบการเมุือง การปกครองและการุ
บรุิหารราชการเปุ นอยุ่างมาก การแกุ ปุัญหาการทุุจรุิตจุึงเปุ นสิ่งสำคุัญทุ ่หนุ่วยงานในภาครุัฐซ่ึงเปุ นหนุ่วยงานหลุักุ
ในการขุับเคลื่อนประเทศไทยใหุ มุ ความเจรุิญกุ าวหนุ าสามารถแขุ่งขุันกุับตุ่างประเทศไดุ อยุ่างทุัดเทุ ยมุท ่จะตุ องุ
ประสานความรุ่วมมุือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสุังคมเพื่อรุ่วมกุันพัฒนาปรุับปรุุงระบบุการบรุิหารจุัดการุ
และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซ่ือสุัตยุ สุุจรุิต รุับผุิดชอบ มุ วินุัย ตลอดจนคุ่านุิยมุอุื่นๆ
ท ถุู่กต อง รวมทัง้เข าใจวุิถ ด าเนินชุ วุิตท ่สมควรและม คุุณคุ่า 

 

ุุอนึ่งุ ในปุ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กระทรวงมหาดไทยไดุ ก าชับสั่งการใหุ ด าเนุินการตามแนวุ
ทางการขุับเคลื่อนของศุูนยุ ปฏิบุัตุิการตุ่อตุ านการทุุจรุิตกระทรวงมหาดไทยจากสำนุักงานคณะกรรมการปุ องกุันุ
การและปราบปรามการทุุจรุิตในภาครุัฐุ (สำนุักงาน ป.ป.ท.) ในการจุัดท าแผนปฏิบุัตุิการปุ องกุันการทุุจรุิตและุ
ประพฤติมุิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ใหุ แลุ วเสรุ จภายในเดุือนมุ นาคม ๒๕๖๐ โดยด าเนุินการสุ่งเสรุิมุ
ให ผู บริหารท องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมุืองในการตุ่อตุ านการทุุจรุิตอยุ่างเห นชัดเปุ นรุูปธรรมดุ วยุดุังนั้นการุ
จุัดท าแผนปุ องกุันการทุุจรุิตจะช่วยสุ่งเสรุิมใหุ องคุ กรปกครองสุ่วนทุ องถิ่นบรุิหารงานดุ วยความโปรุ่งใสุมุ ความุ
เขุ มแขุ งในการบรุิหารราชการตามหลุักธรรมาภิบาล บุังเกุิดประโยชนุ สุุขแกุ่ประชาชนและยกระดุับมาตรฐานในุ
การปุ องกุันการทุุจรุิตขององคุ กรตนเองตุ่อไปใหุ ครอบคลุุมพื้นท ่ทั่วประเทศ องค การบริหารส่วนต าบลควน
สตอ อำเภอควนโดน จุังหวัดสตูล จุึงไดุ จุัดทำแผนปุ องกุันปราบปรามการทุุจรุิตและประพฤตุิมุิชอบุ(พ.ศ.256๒ุ
-2564) ขององค การบริหารส่วนต าบลควนสตอขึ้นเพื่อขุับเคลื่อนยุุทธศาสตรุ ชาตุิว่าดุ วยการปุ องกุันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐให เกิดผลในทางปฏิบัติให บรรลุุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามกำหนดไว  

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ



                                             สารบัญ 
 
 
 

เร  ่อง หน้า  
 
คำนำ 
สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ บทนำ 

ุุุุุุุุุุุุุุุุการวิเคราะห ความเส ่ยงในการเกุิดการทุจริตในองค กรุุุุุ๑ุ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุหลุักการและเหตุผลุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ๓ุ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุวุัตถุประสงค ของการจัดท าแผนุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ  ๕ุ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุเป้าหมายุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ๕ุ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุประโยชน ของการจัดท าแผนุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ ๖ 
 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏ ิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  ๗ 
 
 

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฎิบัติการ 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 



๑ 

 

 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
        
 

ส่วนท ุ่๑ 
บทน า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                     บทนำ 
 

 

๑. การว ิเคราะห ์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส ่วนท้องถ่ิน 
การวิเคราะห ความเส ่ยงในการเกุิดการทุุจรุิตในองคุ กรปกครองสุ่วนทุ องถิ่นุวัตถุุประสงคุ เพ่ือตุ องการบุ่งช ุ้

ความเส ่ยงของการทุจริตท ่ม อยู่ในองค กรโดยการประเมุินโอกาสของการเกิดการทุุจรุิตท ่อาจเกุิดขึ้นุตลอดจนบุุคคลุ
หรุือหนุ่วยงานท ่เก ่ยวขุ องกุับการกระท าทุุจรุิตุเพ่ือพิจารณาว่าการควบคุุมและการปราบปรามการทุุจรุิตท ่มุ อยูุ่ในุ
ปัจจุุบันม ประสิทธิภาพและประสิทธุิผลหรือไม่ 

การท ุจร ิตในระด ับท ้องถ่ิน พบว่าุปุัจจุัยท ่มุ ผลตุ่อการขยายตุัวของการทุุจรุิตในระดุับทุ องถิน่ ไดุ แกุ่การ 
กระจายอ านาจสู่องค กรปกครองส่วนท องถิ่นุแม ว่าโดยหลุักการแล วการกระจายอำนาจมุ วัตถุุประสงคุ สำคุัญเพ่ือให ุ
บรุิการตุ่างๆ ของรุัฐบาลสามารถตอบสนองตุ่อความตุ องการของชุมชนมากขึ้น มุ ประสุิทธุิภาพมากขึ้น แตุ่ในทางุ
ปฏุิบัติท าให แนวโน มของการทุจริตในท องถิ่นเพุิ่มมากขึ้นเช่นเด ยวกัน 

สภาพหร อลักษณะปัญหาของการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
งานวิจ ัยุเรื่อง“แนวทางการพัฒนาและเสรุิมสรุ างกลไกการปุ องกุันการทุุจรุิตใน องคุ กรปกครองสุ่วนุ

ทุ องถิ่นไดุ สะทุ อนสภาพหรุือลุักษณะปุัญหาการทุุจรุิตใน องคุ กรปกครองสุ่วนทุ องถิ่นซ่ึงสามารถแบุ่งสภาพหรุือุ
ลักษณะปัญหาการทุจริตในองค กรปกครองส่วนทุ องถิน่ได ดังน ้ 

1.สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตท ่เกิดจากการทุุจรุิตดุ านงบประมาณ การท าบุัญช ุการจุัดซ้ือจุัดจุ างุ
และการเงินการคลัง 

สุ่วนใหญ่ พบว่า กระบวนการทุุจรุิตในองคุ กรปกครองสุ่วนทุ องถิ่นเก ่ยวกุับดุ านงบประมาณ การทำบุัญช ุ
การจัดซื้อจัดจ างและการเงินการคลัง ซึ่งม สาเหตุมาจากการท ่องค กรปกครองส่วนท องถิ่นละเลยไมุ่ปฏิบุัตุิหรุือไมุ่ทำุ
ตามระเบุ ยบฯและอ างว่าไมุ่ทราบเก ่ยวกุับเรื่องท ่มุ การใหุ จุัดทำและไมุ่จุัดทำซ่ึงเมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห ุ
ข อมูลในสุ่วนเรื่องท ่กลุุ่มองคุ กรปกครองสุ่วนทุ องถิ่นไมุ่จุัดทำอันเปุ นผลกุ่อใหุ เกุิดการทุุจรุิตในองคุ กรปกครองสุ่วนุ
ท องถิ่น 

2. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท ่เกิดจากตัวบุคคล 
ขุ อมุูลตุัวเลขจากการสำรวจพบวุ่าุการทุุจรุิตเกุิดจากตุัวบุุคคล โดยเฉพาะผูุ บรุิหารทุ องถิ่นและสมาชุิกุ

สภาทุ องถิ่นบางสุ่วนปรากฏวุ่ารุ อยละ 12 มุ ญาตุิหรุือพวกพ องมาเปุ นผูุ รุับเหมาการจุัดซ้ือจุัดจุ างท ่มุ การเอื้อุ
ประโยชน ให พวกพุ องหรือกลุุ่มญาตขิองตัวเอง 

3. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท ่เกิดจากชุ่องว่างของระเบ ยบและกฎหมายุในสุ่วนช่องว่าง 
ของกฎหมายและระเบุ ยบตุ่างๆมุุ่งวิเคราะหุ ระบบตรวจสอบและระบบโครงสรุ างขององค กรปกครองส่วนท องถิ่น
เองซึ่งผู ให ข อมูลสุ่วนใหญ่ระบุว่าระบบการตรวจสอบไมุ่ทั่วถุึง 

4.ุสภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท ่เกิดการขาดความรู ความเข าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรมุจาก
การศุึกษาคุ นควุ าพบว่ามุ บางองคุ กรปกครองสุ่วนทุ องถิ่นท ่มุ ขนาดเลุ กมุ พนุักงานทุ องถิ่นท ่ไดุ บรรจุุเขุ ารุับราชการุ
โดยม วุฒุิการศุึกษาตั้งแตุ่ระดับ ปวช.ขึ้นไปและผ่านการนิเทศงานมาน อยหรุือไมุ่มุ ความรูุ เฉพาะดุ านดุ พอุเชุ่น 
ความรู ความเข าใจเก ่ยวกับการก าหนดราคากลางหรือการจุัดซ้ือจุัดจุ างตามระเบุ ยบและสุ่วนหนึ่งพบว่าุหัวหน าสุ่วน
การคลังไมุ่ไดุ มุ ความรูุ ทางดุ านการพัสดุุในทางปฏิบุัติ เมื่อปฏิบุัตุิไปกุ หมิ่นเหมุ่ในการถุูกตรวจสอบและผิดวุินัย หรือ
บุคลากรขององค กรปกครองส่วนท องถิ่นขาดความรู ความเขุ าใจในการปฏุิบัติ ตลอดจนสุ่วนหนุึ่ง 



๑  

 
๒ 

 

ผู บริหารท องถิ่นและพนักงานท องถิ่นมุ พฤติกรรมแสวงหาผลประโยชนุ โดยอาศุัยช่องโหวของกฎหมายแสดงใหุ เหุ นุ
ถึงการไมุ่ม คุุณธรรม จริยธรรม โดยสรุปผุู บริหารท องถิ่นและเจ าหนุ าท ่ขององค กรปกครองส่วนท องถิ่นท ่ขาดความรู ุ
ความเขุ าใจในหลุักการบรุิหารทุ องถิ่น ขุ อกฎหมาย กฎระเบุ ยบ ขุ อบุังคุับ คำสั่งตุ่างๆจ าเปุ นตุ องมุ การเพ่ิมพูนุ
ความรู และควรรู  เพราะถุ าบางสุ่วนไมุ่ม ความรู ความเข าใจเป็นผลทำให ปฏุิบัติเก ่ยวกับระเบ ยบผุิดพลาดได  

5.ุสภาพหรือลักษณะปุัญหาของการทุจริตท ่เกิดจากขาดการประชาสัมพุันธุ ให ประชาชนทราบจาก 
การศึกษาคุ นคว า พบว่ามุ องคุ กรปกครองสุ่วนทุ องถิ่นุสุ่วนหนึ่งไมุ่ช ้แจงประชาสุัมพันธ เก ่ยวกุับขุ อมุูลข่าวสารของ
องค กรปกครองส่วนท องถิน่ต่างๆ ให ประชาชนทราบ 

6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท ่เกุิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบุ
จากภาคส่วนต่างๆจากการศึกษาพบวุ่าผู ตรวจสอบองคุ กรปกครองสุ่วนทุ องถิ่นท ่เปุ นสำนุักงานตรวจเงุินแผุ่นดุินุ
(สตง.)เพุ ยงหน่วยงานเด ยวม กำลังคนไมุ่เพุ ยงพอและไมุ่สามารถลงไปตรวจไดุ ทุุกพุื้นท ่ท ่กระทำไดุ กุ เปุ นเพ ยงเปุ นุ
การสุ่มตัวอย่างเท่านั้น 

สุ่วนระบบการตรวจสอบภายในขององคุ กรปกครองสุ่วนทุ องถิ่นมุักพบว่าผูุ บรุิหารทุ องถิน่ขององคุ กร 
ปกครองสุ่วนทุ องถิ่นไมุ่ควบคุุมดุูแลเจุ าหนุ าท ่ใหุ ปฏิบุัตุิตามกฎหมาย และระเบุ ยบขุ อบุังคุับตุ่างๆอยุ่างเครุ่งครุัดุ
และฝ่ายสภาท องถิ่นขององค กรปกครองส่วนท องถิ่นท ่ต องทำหนุ าท ่เปุ นฝ่ายกำกุับดุูแลและควบคุุมุคอยตรวจสอบุ
การทำงานของฝ่ายบรุิหารขององคุ กรปกครองสุ่วนทุ องถิ่นใหุ ถุูกตุ องเหมาะสมุเพื่อประโยชนุ ของประชาชนุ
แต่กลับพบวุ่าปัจจุุบันฝ่ายสภาท องถิ่นุโดยสุ่วนใหญ่กับกลายเป็นกลุ่มเด ยวกับผู บริหารท องถิ่นจึงท าใหุ สมาชิกสภาุ
ท องถิ่นเข าไปม ส่วนร่วมในการตรวจสอบผุู บริหารท องถิ่นได น ุอย 

7. สภาพหรุือลุักษณะปุัญหาของการทุุจรุิตท เ่กุิดจากอำนาจ บารม  อิทธิพล จากการศุึกษาพบว่าใน 
องคุ กรปกครองสุ่วนทุ องถิ่นบางแหุ่ง ยุังมุ อิทธิพลหรุืออำนาจท ่สุ่งผลใหุ เกุิดการทุุจรุิตได ุโดยเฉพาะอิทธิพลและุ
อำนาจของฝุ่ายการเมุืองท ่ครอบงำหรุือสามารถใหุ คุุณใหุ โทษตุ่อเจุ าหนุ าท ่หรุือขุ าราชการทุ องถิ่นุตลอดจนการใช ุ
อิทธิพลขุ่มขูุ่หรุือกุ ดกุันผูุ เสนอราคารายอื่นๆการบุ บบุังคุับใหุ ผูุ มุ สุ่วนเก ่ยวขุ องตรวจรุับงานโครงการตุ่างๆุ
ตลอดจนบางครั้งประชาชนในท องถิ่นไม่กลุ าท ่จะใหุ การเปุ นพยานเพื่อเอาผุิดกุับผูุ ทุุจรุิตและสุ่วนหนึ่งวัฒนธรรมท ุ่
ฝุั่งรากลุึกจุิตใจคนในสุังคมไทยมานานุเช่น ความเกรงกลุัวอิทธิพล การนุับถุือผูุ มุ บารม  การสำนุึกบุุญคุุณของผูุ ม ุ
พระคุุณ สิ่งเหล่านุ ้ท าให ผู บริหารท องถิ่นใชุ อำนาจหน าท ก่ารงานในการแสวงหาผลประโยชน  

ดุังนั้น ปุัญหาท ่มุ ในทุ องถิ่นุคุือความสุัมพุันธ ท ่แขุ งแกรุ่งระหว่างนุักการเมุืองทั้งในระดุับประเทศกุับุ
นุักการเมุืองระดุับทุ องถิ่น นุักการเมุืองระดุับทุ องถิ่นกุับนุักธุรกุิจุกลุุ่มผลประโยชนุ และนุักการเมุืองระดุับทุ องถิ่นุ
กุับขุ าราชการ บุุคคลกลุุ่มน ้ยุังมุ ความเขุ มแขุ งมากกว่าพลุังในการตรวจสอบของภาคประชาชนและภาคประชาุ
สุังคมและสิ่งท ตุ่ องสุ่งเสรุิมกุ คุือทำอยุ่างไรใหุ ภาคประชาชนมุ ความเขุ มแขุ งเพื่อคานอ านาจอิทธิพลได  

 
 

สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจร ิตขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น สามารถสรุุปประเด นได  ดังน ้ 
๑) โอกาส แมุ ว่าในปุัจจุุบุันมุ หนุ่วยงานและกฎหมายท ่เก ่ยวขุ องกุับการปุ องกุันและปราบปรามการทุุจรุิต 

แตุ่พบวุ่ายุังคงมุ ช่องว่างท ่ท าใหุ เกุิดโอกาสของการทุุจรุิตุซ่ึงโอกาสดุังกลุ่าวเกุิดขึ้นจากการบุังคุับใช กฎหมายท ่ไมุ่
เข มแขุ ง กฎหมายกฎระเบ ยบไม่รัดกุมและอำนาจหน าท ่โดยเฉพาะของข าราชการระดับสุูงกุ เปุ นโอกาสหนึ่งท ่ทำให 
เกิดการทุจริต 



 

 

๒) ส่ิงจ ูงใจ เปุ นท ่ยอมรุับว่าสภาวะเศรษฐกุิจท ่มุุ่งเนุ นเรื่องของวัตถุุนุิยม สุังคมทุุนนุิยมุทำใหุ คนในุ
ปัจจุุบันมุ่งเน นท ่การสร างความร่ ารวยุด วยเหตุนุ ้จึงเป็นแรงจุูงใจให เจ าหนุ าท ่มุ แนวโนุ มท ่จะท าพฤตุิกรรมการทุุจรุิตุ
มากยิ่งขึ้น 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร ่งใส ุ การทุุจรุิตในปุัจจุุบุันมุ รุูปแบบท ่ซุับซุ อนขึน้ โดยเฉพาะุ
การทุุจรุิตในเชิงนโยบายท ่ทำใหุ การทุุจรุิตกลายเปุ นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนุขาดกลไกการุ
ตรวจสอบความโปร่งใส่ท ่ม ประสิทธิภาพ ดังนั้นุจึงเป็นการยากท ่จะเข าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลุ่าน ้ 

๔) การผ ูกขาด ในบางกรณุ การดำเนุินงานของภาครุัฐ ไดุ แก่ การจุัดซ้ือจุัดจุ าง เปุ นเรื่องของการผุูกขาดุ
ดังนั้นุจึงม ความเก ่ยวข องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน ทางธุรกิจุในบางครั้งพบบริษัทให สินบนแกุ่เจุ าหนุ าท ่เพ่ือใหุ ตนเองุ
ได รับสุิทธิในการด าเนินโครงการของรัฐ รูปแบบของการผุูกขาด ได แก่ โครงสร างพื้นฐานของรัฐ 

๕) การได้รับค ่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได ไม่เพุ ยงพอต่อรายจุ่าย ความยากจนถุือเปุ นปุัจจุัยหนึ่งท ่ทำุ
ให ข าราชการมุ พฤตุิกรรมการทุุจรุิต เพราะความตุ องการจะมุ สภาพความเปุ นอยูุ่ท ่ดุ ขึ้น ท าใหุ เจุ าหนุ าท ่ของรุัฐตุ องุ
แสวงหาชุ่องทางเพุื่อเพุิ่มรายได พุิเศษให กับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดค ุณธรรม จริยธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยุ สุจริตเป็นคุณธรรมท ่ได รับการเนุ นเปุ นพิเศษุ
ถุือว่าเปุ นเครื่องวัดความดุ ของคน แตุ่ในปุัจจุุบุันพบว่า คนมุ ความละอายตุ่อบาปและเกรงตุัวบาปนุ อยลงและม ุ
ความเห นแก่ตัวมากยิ่งขุึ้นมองแต่ประโยชน สุ่วนตนเป็นท ่ตั้งมากกวุ่าท ่จะยึดผลประโยชนุ ส่วนรวม 

๗) มีค่านิยมที่ผ ิด ปุัจจุุบุันคุ่านุิยมของสุังคมไทยเปล ่ยนไปจากยกยุ่องคนด  คนท ่มุ ความซ่ือสุัตยุ สุุจรุิตเปุ นุ
ยกยุ่องคนมุ เงุิน คนท ่เปุ นเศรษฐ  มหาเศรษฐ  มุ ต าแหนุ่งหนุ าท ่การงานสุูง ดุ วยเหตุุน ้ผูุ ท ่มุ คุ่านุิยมท ่ผุิดเหุ นว่าการุ
ทุุจรุิตเปุ นวิถุ ช วิตเปุ นเรื่องธรรมดา เห  นคนซ่ือตรงเปุ นคนเซุ่อ เหุ นคนโกงเปุ นคนฉลาด ยุ่อมจะท าการทุุจรุิตุ
ฉ อราษฎรุ บังหลวงุโดยไม่มุ ความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ านเมือง 

 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ปัญหาการทุจริตคอร รัปชุั่นเป็นปุัญหาท ่อยู่คู่กุับสุังคมมนุษย มาเป็นเวลานานไมุ่เว นแมุ แตุ่ประเทศท ่พัฒนาุ

แลุ วหรุือกำลุังพัฒนาจะมุ ความแตกตุ่างกุันท ่ความรุุนแรงของปุัญหาวุ่ามุ มากนุ อยเพ ยงใด การทุุจรุิตคอรุ รุัปชั่นได ุ
สุ่งผลใหุ สุังคมไทยเกุิดปุัญหาความยากจน การกระจายรายไดุ ท ่ไมุ่เปุ นธรรม มุ ความเหลืุ่อมล้ าในสุังคมุบั่นทอนุ
ความมั่นคง ความสงบสุุข และมุ ผลกระทบตุ่อกระบวนการพัฒนาประเทศในทุุกระดุับซึ่งจากการจุัดอันดุับดุัชน ุ
ภาพลุักษณุ คอรุ รุัปชั่นขององคุ กรเพื่อความโปรุ่งใสนานาชาติ (Transparency International) พบว่าประเทศไทยุ
เปุ นประเทศท ่มุ ปุัญหาเรื่องการทุุจรุิตคอรุ รุัปชั่น เปุ นลำดุับท ่ 61 ของโลกุ ซ่ึงอยูุ่ในลำดุับตุ นๆของเอเช ยและม ุ
แนวโน มจะทว ความรุนแรงโดยม จ านวนเมุ ดเงุินท ่เก ่ยวขุ องเพ่ิมมากขึน้และมุ ลุักษณะการกระท าเปุ นกระบวนการท ุ่
ซับซ อนและยากแก่การติดตามตรวจสอบ หากไมุ่มุ การแกุ ไขปุัญหาดุังกลุ่าวอยุ่างจรุิงจุังแลุ ว การทุุจรุิตคอรุ รุัปชั่นุ
จะกุัดกรอ่นเศรษฐกิจและสังคมไทยจนยากแกุ่การแกุ ไขได ในระยะยาว 

แม ว่าในช่วงระยะทุ ่ผ่านมาประเทศไทยได แสดงให เห นถึงความพยายามในการปราบปรามการปุ องกุันการุ
ทุุจรุิตไมุ่ว่าจะเปุ นการเปุ นประเทศภาคุ ภายใตุ อนุุสุัญญาสหประชาชาตุิวุ่าดุ วยการตุ่อตุ านการทุุจรุิตุ(United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจุัดต้ังองคุ กรตามรุัฐธรรมนุูญ โดยเฉพาะุ
อยุ่างยิ่งคณะกรรมการปุ องกุันปราบปรามการทุุจรุิตแหุ่งชาตุิไดุ จุัดทำยุุทธศาสตรุ ชาตุิว่าดุ วยการปุ องกุันและ 
ปราบปรามการทุจริตมาแล ว 3 ฉบับ แต่ปุัญหาการทุุจรุิตในประเทศไทยไดุ มุ แนวโนุ มท ่ลดนุ อยถอยลง สา เหตุ ให 
การทุจริตเป็นปัญหาท ่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด วยปัจจุัยทางดุ านพื้นฐานโครงสร างสุังคม ซึ่งเป็นสังคมท ่ต้ังอยูุ่
ในพุื้นฐานความสุัมพันธ แนวด่ิง (Vertical Relation) หรุืออ กนุัยหนึ่งุคุือ พ้ืนฐานของสุังคมอุปถุัมภ ท ท่ำให  
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สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลุือเกื้อกุูลกุัน โดยเฉพาะในหมูุ่ญาตุิพ ่นุ องและพวกพ อง ยุึดตุิดกุับกระแสบรุิโภคนุิยมุ
วุัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยุ่องคนท ่มุ เงุินและมุ อำนาจ คนไทยบางสุ่วนมองว่าการทุุจรุิตคอรุัปชั่นเปุ นเรื่องปกตุิท ุ่
ยอมรับได  ซึ่งนับได วุ่าเป็นปัญหาท ่ฝุังรากลุึกในสุังคมไทยมาต้ังแตุ่อดุ ตหรุือกลุ่าวไดุ ว่าเปุ นสุ่วนหนึ่งของคุ่านุิยมและุ
วัฒนธรรมไทยไปแลุ วผนวกกุับปุัจจุัยทางดุ านการทางานท ่ไมุ่ไดุ บุูรณาการความรุ่วมมุือของทุุกภาคสุ่วนไว ดุ วยกุันุ
จุึงสุ่งผลใหุ การท างานของกลไกหรุือความพยายามท ่ไดุ กลุ่าวมาขุ างตุ นไมุ่สามารถทำไดุ อยุ่างเตุ มศุักยภาพุ
ขาดความเขุ มแขุ ง 

สุืบเนื่องจากยุุทธศาสตรุ ชาตุิวุ่าดุ วยการปุ องกุันและปราบปรามการทุุจรุิต ระยะท ่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖- 
๒๕๖๐) มุ่งเน นการสร างจิตสำนึกของประชาชนให ม ทัศนคตุิและคุ่านุิยมในการตุ่อตุ านการทุุจรุิต เนุ นการประสานุ
ความร่วมมุือกับภาค เครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยก าหนดวุิสัยทุัศน  “สุังคมไทย มุ วินุัยุโปรุ่งใสุยุึดุ
มั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันป้องกุันและปราบปรามการทุุจรุิต เปุ นท ่ยอมรุับในระดุับสากล” สำหรุับการุ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร เน นท ่การบูรณาการการท างานขององค กร/หน่วยงานท ่เป็นองคุ กรหลุักรวมถุึงภาคุ เครุือขุ่ายุ
ในการตุ่อตุ านการทุุจรุิต และสุ่งเสรุิมการมุ สุ่วนรุ่วมของประชาชนในทุุกภาคสุ่วน เพื่อเฝุ าระวังปุัญหาการทุุจรุิตุ
โดยสามารถรุักษาระดุับคุ่าดุัชนุ การรุับรูุ การทุุจรุิตใน อันดุับท ่ ๓๘ ของโลก จนกระทั้ง ในปุ งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ รุัฐบาลและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดุ จุัดทายุุทธศาสตรุ ชาตุิว่าดุ วยการปุ องกุันและปราบปรามการทุุจรุิตุ
ระยะท ุ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซ่ึงมุุ่งสูุ่การเปุ นประเทศท ่มุ มาตรฐานทางคุุณธรรมจรุิยธรรม เปุ นสุังคมมุิตุิใหมุ่ท ุ่
ประชาชนไมุ่เพุิกเฉยตุ่อการทุุจรุิตทุุกรุูปแบบ โดยไดุ รุับความรุ่วมมุือจากฝ่ายการเมุือง หนุ่วยงานรุัฐ ตลอดจนุ
ประชาชน ในการพิทุักษุ รุักษาผลประโยชนุ ของชาตุิและประชาชน เพ่ือใหุ ประเทศไทยมุ ศุักดิุ ศรุ และเกุ ยรตุิภูมุิในุ
ดุ านความโปรุ่งใส่ทุัดเทุ ยมนานาอารยประเทศ โดยกำ หนดวิสุัยทุัศน  “ประเทศไทยใส่สะอาด ไทยทั้งชาตุิตุ านุ
ทุุจรุิต” มุ เปุ าหมายหลุักเพื่อใหุ ประเทศไทยไดุ รุับการประเมุินดุัชนุ รุับรูุ การทุุจรุิต ( Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไมุ่นุ อยกวารุ อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซ่ึงการท ่ระดุับคะแนนจะสุูงไดุ นั้น การบรุิหารงานภาครุัฐุ
ตุ องมุ ระดุับธรรมาภุิบาลท ่สุูงขึน้ เจุ าหนุ าท ่ของรุัฐและประชาชนตุ องมุ พฤตุิกรรมแตกตุ่างจากท ่เปุ นอยูุ่ในปุัจจุุบุันุ
โดยก าหนดยุทธศาสตร การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ุยุทธศาสตร ดังกล่าวข างต น ดังน ้ 

ยุทธศาสตร ท ่ ๑ุ สรุ างสังคมทุ ่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร ท ่ ๒ุ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต านการทุจริต 
ยุทธศาสตร ท ่ ๓ุ กัดกุั้นการทุจริตเชุิงนโยบายุ
ยุทธศาสตร ท ่ ๔ุ พุัฒนาระบบป้องกุันการทุจริตเชุิงรุก 
ยุทธศาสตร ท ่ ๕ุ ปฏุิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร ท ่ ๖ุ ยกระดับคะแนนดัชน รับรุู การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

 

ดุังนั้นุเพ่ือใหุ การดำเนุินการขุับเคลื่อนดุ านการปุ องกุันและปราบปรามการทุุจรุิตบุังเกุิดผลเปุ นรุูปธรรมุ
ในทางปฏิบุัตุิเปุ นไปตามเจตนารมณุ ของยุุทธศาสตรุ วุ่าดุ วยการปุ องกุันและปราบปรามการทุุจรุิตระยะท ุ่3 
(พ.ศ. 2560-2564) องค กรปกครองส่วนท องถิ่นจึงได ตระหนุักและใหุ ความสำคุัญกุับการบรุิหารจุัดการท ่มุ ความุ
โปร่งใส สรุ างคุ่านิยม วุัฒนธรรม สุจริตให เกิดในสังคมอย่างยังยืน จึงได ดำเนินการจัดท าแผนปฏิบุัตุิการปุ องกุันการุ
ทุุจรุิตุเพื่อก าหนดแนวทางการขุับเคลื่อนดุ านการปุ องกุันและปราบปรามการทุุจรุิตผุ่านโครงการ/กุิจกรรม/ 
มาตรการตุ่างๆท ่เปุ นรุูปธรรมอยุ่างชัดเจน อันจะนำไปสูุ่การปฏิบุัตุิอยุ่างมุ ประสุิทธิภาพุบรรลุุวัตถุุประสงคุ และุ
เป้าหมายของการป้องกุันและปราบปรามการทุจริตอยุ่างแทุ จริง 
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อนึ่ง แผนปฏิบุัตุิการปุ องกุันการทุุจรุิตน ้ จะสามารถบรรลุุผลไดุ ขึ้นอยูุ่กุับความมุ ประสุิทธิผลของการุ
ดำเนุินโครงการกุิจกรรมท ่องคุ กรปกครองสุ่วนทุ องถิ่นกำหนดขึ้น สอดคลุ องกุับวัตถุุประสงคุ ในแตุ่ละมุิติและุ
ผู บริหารท องถิ่นแสดงเจตจ านงอันแน่วแน่ทางการเมุืองในการตุ่อตุ านการทุุจรุิตทุุกรุูปแบบดุ วยตนเองอยุ่างแทุ จรุิงุ
และต องน าเจตจ านงนั้นไปสู่การปฏุิบัติให เกิดรูปธรรมอย่างแท จริงและม ความยั่งยืนต่อไป 

 

 
๓. ว ัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

(๑) เพ่ือยกระดุับการแสดงเจตจำนงทางการเมุืองในการตุ่อตุ านการทุุจรุิตของผูุ บรุิหารองคุ กรปกครองุ
ส่วนท องถิ่น 

(๒) เพ่ือยกระดุับจุิตสำนุึกรุับผุิดชอบในผลประโยชนุ ของสาธารณะของข ุาราชการฝ่ายการเมุือง 
ข าราชการฝ่ายบริหารบุุคลากรองคุ กรปกครองสุ่วนทุ องถิ่นรวมถุึงประชาชนในทุ องถิ่นุโดยการสรุ างสุังคมท ่ไมุ่ทนุ
ตุ่อการทุุจรุิตุเสรุิมสรุ างจุิตสำนุึกและความตระหนุักในการปฏิบุัตุิหนุ าท ร่าชการใหุ บุังเกุิดประโยชนุ สุุขแกุ่
ประชาชนในทุ องถิ่นุปราศจากการกุ่อใหุ เกุิดขุ อสงสุัยในการประพฤตุิปฏิบุัตุิตามมาตรฐานจรุิยธรรม การขุัดกุันุ
แห่งผลประโยชน และแสวงหาประโยชน โดยมิชอบ 

(๓)เพุื่อให การบริหารราชการขององค กรปกครองส่วนท องถิ่นเป็นไปตามหลุักการบรุิหารกุิจการบุ านเมุืองุ
ท ่ด  (Good Governance) 

(๔) เพ่ือสุ่งเสรุิมุปรุับปรุุง พุัฒนาบทบาทการมุ สุ่วนรุ่วมและการตรวจสอบของภาคประชาชนในการุ
บริหารกิจการขององค กรปกครองส่วนทุ องถิ่น ท ่สอดคล องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท องถิ่น 

(๕) เพุื่อพัฒนาุสุ่งเสรุิมปรุับปรุุงและสรุ างกลไกในการตรวจสอบองคุ กรปกครองสุ่วนทุ องถิน่ ตลอดจน 
การสร างเครือขุ่ายด านการป้องกันการทุจริตขององคุ กรปกครองส่วนท องถิ่นท มุ่ ประสิทธุิภาพและเข มแขุ ง 

 

๔. เป้าหมาย 
(๑) ขุ าราชการฝ่ายการเมุือง ขุ าราชการฝ่ายบรุิหาร บุุคลากรขององคุ กรปกครองสุ่วนทุ องถิน่ไดุ ม  

จิตสำนึกและความตระหนุักในการปฏุิบุัตุิหนุ าท ่ราชการใหุ บุังเกุิดสุุขแกุ่ประชาชนทุ องถิ่นุปราศจากการกุ่อใหุ เกุิดุ
ขุ อสงสุัยในการประพฤตุิปฏุิบุัตุิตามมาตรฐานจรุิยธรรม การขุัดกุันแหุ่งผลปร ะโยชน และแสวงหาประโยชนุ โดยมิุ
ชอบ 

(๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏุิบัติงานท ่สามารถป้องกุันปุัญหาเก ย่วกุับการทุุจรุิตและประพฤตุิมุิชอบของุ
ข าราชการ 

(๓) โครงการ/กุิจกรรม/มาตรการท ส่นุับสนุุนใหุ สาธารณะและภาคประชาชนเขุ ามามุ สุ่วนรุ่วมและ 
ตรวจสอบการปฏุิบัติหรุือบริหารราชการขององคุ กรปกครองส่วนท องถิ่น 

(๔) กลไก/มาตรการ รวมถุึงเครุือขุ่ายในการตรวจสอบการปฏิบุัตุิราชการขององคุ กรปกครองสุ่วนทุ องถิ่นุ
ท ่ม ความเขุ มแขุ งในการตรวจสอบและถุ่วงดุลการใชุ อำนาจอยุ่างเหมาะสม 

(๕) องค กรปกครองส่วนท องถิ่นมุ แผนงานท ่ประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุุจรุิตและประพฤติุ
มิชอบจนเป็นท ่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 



 

๖ 
 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
(๑) ขุ าราชการฝ่ายการเมุือง ขุ าราชการฝ่ายบรุิหาร บุุคลากรขององคุ กรปกครองสุ่วนทุ องถิ่นรวมถุึงุ

ประชาชนในทุ องถิ่นุมุ จุิตสำนุึกรุักทุ องถิ่นของตนเองอุันจะนำมาซ่ึงการสรุ างคุ่านุิยมและอุุดมการณุ ในการุ
ตุ่อตุ านการทุุจรุิต (Anti-Corruption) จากการปลุูกฝุั่งหลุักคุุณธรรม จรุิยธรรม หลุักธรรมาภิบาลรวมถุึงหลุักุ
เศรษฐกิจพอเพุ ยงท ่สามารถน ามาประยุุกต ใช ในการทำงานในช วิตประจาวัน 

(๒) องคุ กรปกครองสุ่วนทุ องถิน่สามารถบรุิหารราชการเปุ นไปตามหลุักบรุิหารกุิจการบุ านเมุืองท ่ด  
(Good Governance) ม ความโปรุ่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได  

(๓) ภาคประชาชน ม ส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคุิด รุ่วมท า รุ่วมตัดสินใจรวมถุึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมุืองท ่ม ุ
จิตสำนึกรักทุ องถิ่น อุันจะน ามาซึง่การสร างเครือขุ่ายภาคประชาชนท ่มุ ความเขุ มแข งในการเฝุ าระวุังการทุจริต 

(๔) สามารถพุัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถุึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏุิบัตุิราชการขององคุ กรุ
ปกครองส่วนท องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองคุ กรท ม่ ความเข มแข งในการเฝุ าระวังการทุจริต 

(๕) องคุ กรปกครองสุ่วนทุ องถิ่นมุ แนวทางการบรุิหารราชการท ่มุ ประสุิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ 
การทุุจรุิตและประพฤตุิมุิชอบ จนเปุ นท ่ยอมรุับจากทุุกภาคสุ่วนใหุ เปุ นองคุ กรปกครองสุ่วนทุ องถิ่นตุ นแบบ ดุ านุ
การป้องกุันการทุจริต อันจะสุ่งผลใหุ ประชาชนในทุ องถิ่นเกุิดความภาคภูมุิใจและใหุ ความรุ่วมมุือกุันเปุ นเครุือขุ่ายุ
ในการเฝุ าระวังการทุจริตท ่เขุ มแขุ งอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ส่วนท ุ่๒ 
 

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต



 

 

 ส่วนที่ ๒ 
                                                                                             แผนปฏิบัติป้องกันการท  จริต ๓ ปี 
                                                                                                  (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
 

 

 
 

ม ิติ 

 
 

ภารกิจ 
ตามม ิติ 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ปี ๒๕๖๒ 
 

ปี ๒๕๖๓ 
 

ปี ๒๕๖๔ 
 
 

หมายเหตุ 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

๑. การสร้าง 
สังคมทีไ่ม ่ทน 
ต่อการทุจร ิต 

๑.๑ การสร างจิตสำนึกและ 
ความตระหนุักแก่บุุคลากรุ
ทั้งขุ าราชการการเมุือง ฝ่ายุ
บริหารข าราชการการเมืองุ
ฝ่ายสภาท องถิ่นและฝ่ายุ
ประจ าของ อปท. 

๑. กิจกรรมส่งเสริมการบังคับใช ประมวล 
จรยิธรรมของ อปท.ทั้งฝ่ายการเมุืองและฝ่ายุ
ประจ า 
๒. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพุผู บริหารุสมาชิก
สภาุพนักงานส่วนต าบลและลูกจ างส่วนต าบล 
๓.โครงการครอบครัวเศรษฐกิจพอเพ ยง 
๔. กิจกรรมส่งเสริมสรุ างความโปรุ่งใสต่อต านการุ
ทุจริตและคอร รัปชุั่นทุกรปูแบบ 
๕. กิจกรรมสุ่งเสรุิมการพุัฒนาความรู ด านการ 
ปฏุิบัติงานของฝ่ายการเมุืองและฝ่ายประจ า 
๖.โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต นให แก่ประชาชน 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 

 

๓๐,๐๐๐ 
- 

 

 

1๕๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

- 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

- 
 
 

1๕๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

- 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

- 
 
 

1๕๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

-ส านักปลัดฯ 
 
 
-ส านักปลัดฯ 
 
-กองสวัสดิการฯ 
-ส านักปลัดฯ 
 
-ส านักปลัดฯ 
 
-ส านักปลัดฯ 
 

 

 



 

 

 
 
 

ม ิติ 

 

ภารกิจ 
ตามม ิติ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

 

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 ๑.๒ การสร างจิตสำนึกและุ
ความตระหนุักแก่ประชาชนุ
ทุกภาคส่วนในทุ องถิ่น 

๑. โครงการครอบครัวเข มแข งโดยชุมชน 
๒. กิจกรรมส่งเสริมการมุ ส่วนรว่มในการจัดซื้อุ
จัดจ างให แก่ผู น าชุุมชน 

๑๐,๐๐๐ 
 

- 

๑๐,๐๐๐ 
 

- 

๑๐,๐๐๐ 
 

- 

-กองสวัสดิการฯ 
 
-กองคลัง 

 ๑.๓ การปลูกจิตส านึกและ 
ความตระหนุักแก่เด กและุ
เยาวชน 

๑. โครงการอนุรักษ และถ่ายทอดภูมิปัญญาท องถิ่น
ให แก่เด กและเยาวชน 
๒. กิจกรรมวุันสำคัญทางศาสนา 
๓.ุโครงการอบรมคุณธรรมุจริยธรรมให แก่เด กและ
เยาวชน 
๔.โครงการคาราวานเสริมสร างเด ก 
 

5,๐๐๐ 
 
- 

8๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 
- 

8๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 
- 

8๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

-กองการศึกษาฯ 
 
-กองการศึกษาฯ 
-กองการศึกษาฯ 
 
-กองสวัสดิการฯ 

ม ิติที่ ๑ รวม จ านวน  ๕ โครงการ  ๗   กิจกรรม  จ านวน  
๓๐๕,๐๐๐ 

บาท 

จ านวน  
๓๐๕,๐๐๐ 

บาท 

จ านวน  
๓๐๕,๐๐๐ 

บาท 

 

 
 



 

 
 

ม ิติ 

 

ภารกิจ 
ตามม ิติ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การ 
บริหาร 
ราชการเพ ่อ 
ป้องกันการ 
ทุจริต 

๒.๑ การแสดงเจตจ านงทางุ
การเมุืองในการต่อตุ านการุ
ทุจริตของผู บรุิหาร 

๑.กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต านการทุจริตุ
ของผู บรุิหาร อปท. 
 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

ส านักปลัดฯ 
 
 

๒.๒ มาตรการสร างความ 
โปร่งใสในการปฏุิบัติราชการ 

๑. มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายงานของ 
นายก อปท. ปลุัด อปท.และหวัหน าสุ่วนราชการ 
๒. มาตรการสร างความโปร่งใสในการพิจารณา 
เลื่อนขั้นเงินเดุือน 
๓. มาตรการการควบคุุมการเบิกจ่ายเงินตามุ
ข อบัญญุัติงบประมาณรา่ยจ่ายประจ าปี 
๔. มาตรการการพุัฒนากระบวนการจัดหาพัสดุ 
๕.กิจกรรมการเผยแพร่ขุ อมูลข่าวสารด านการุ
จัดซื้อจัดจ าง 
๖.กิจกรรมการบรุิการสาธารณะและการบรุิการุ
ประชาชนให เกิดความพุึงพอใจ ทัดเท ยมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 
๗.มาตรการป้องกันการทุจริตและสร างความุ
โปร่งใสในการปฏุิบัติราชการ 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
- 

 
 

- 
 

 
 
 

- 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
- 

 
 

- 
 

 
 
 

- 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
- 

 
 

- 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 

ส านักปลัดฯ 

กองคลัง 

กองคลัง 

ส านักปลัดฯ 

ส านักปลัดฯ ทุก
กองุทุกส่วน 

ส านักปลัดฯ 

 
 

 

 
 

๙ 



 

 

 
 
 

ม ิติ 

 

ภารกิจ 
ตามม ิติ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การ 
บริหาร 
ราชการเพ ่อ 
ป้องกันการ 
ทุจริต 

๒.๓ มาตรการการใช ดุลยุ
พุินิจและใชุ อำนาจหน าท ุ่ให ุ
เป็นไปตามหลุักการ บริหารุ
กิจการบ านเมืองท ่ด  

๑. โครงการ/กิจกรรมการลดขั้นตอนการุ
ปฏุิบัติงาน 
๒. มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ สุั่งการุ
อนุญาต เพุื่อลดขั้นตอนการปฏุิบัติงาน 
๓. มาตรการในการเร่งรัด ตุิดตามการปฏุิบัติ 
ราชการให เป็นไปตามระเบ ยบของราชการ 

- 
 
 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 
 
 

- 

ส านักปลัดฯ 
 
ส านักปลัดฯ 
 
ส านักปลัดฯ 
 

๒.๔ การเชิดชุูเก ยรติแก่ 
หนว่ยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติุ
ปฏุิบัติตนให เป็นท ่ประจุักษ  

๑. กิจกรรมผู ปฏุิบัติงานท องถิ่นด เด่น - - - ส านักปลัดฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 



 

 

 
 
 

ม ิติ 

 

ภารกิจ 
ตามม ิติ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การ 
บริหาร 
ราชการเพ ่อ 
ป้องกันการ 
ทุจริต 

๒.๕ มาตรการการจัดการในุ
กรณ ไดุ ทราบหรุือรับแจ งุ
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

๑. มาตรการการจัดทำข อตกลงการปฏุิบัติราชการุ
ของ อปท. 
๒. มาตรการการใหุ ความร่วมมือกับหน่วยุ
ตรวจสอบท ไ่ด ด าเนินการตามอำนาจหน าท ่ในการุ
ควบคุม ดูแลการปฏุิบัติราชการของ อปท. 
๓. มาตรการการใหุ ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือุ
องคุ กรอุิสระท ่ม หน าท ่ตรวจสอบ อปท. 
๔. มาตรการการพุัฒนากระบวนการจัดหาพัสดุ 
๕.มาตรการการแต่งตั้งผู รุับผิดชอบเก ่ยวกับเรื่องุ
ร องเร ยนเพ่ือด าเนินการเรือ่งให แล วเสรุ จทั้งุ
ร องเร ยนเจ าหนุ าท ่รัฐและประชาชนร องเร ยนร องุ
ทุกข  

- 
 
 

- 
 

 
 
 

- 
 
 

- 
- 

- 
 
 

- 
 

 
 
 

- 
 
 

- 
- 

- 
 
 

- 
 

 
 
 

- 
 
 

- 
- 

-ส านักปลัดฯ 
 
-ส านักปลัดฯุุุุุุุุ
-ทุกกองุทุก
ส่วน 
-ส านักปลัดฯุุุุุุุุ 
 
-ทุกกองุส่วน 
-ส านักปลัดฯ 
 

ม ิติที่ ๒ รวม จ านวน ๑ โครงการ ๓ กิจกรรม  ๑๒ มาตรการ  จ านวน- 
บาท 

จ านวน- 
บาท 

จ านวน- 
บาท 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 



 

 

 
 
 

ม ิติ 

 

ภารกิจ 
ตามม ิติ 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. การ 
ส่งเสริม 
บทบาทและ 
การม ีสว่น 
ร่วมของ 
ประชาชน 

๓.๑ จัดให ม และเผยแพรุ่
ข อมูลข่าวารในชุ่องทางท ุ่
เป็นการอำนวยความสะดวกุ
แกุ่ประชาชนไดุ ม ส่วนร่วมในุ
ตรวจสอบการปฏุิบัติุ
ราชการตามอำนาจหน าท ุ่
ของ อปท.ทุกขั้นตอน 

๑. กิจกรรมจัดตั้งศูนย ยุติธรรมชุุมชนและจัดให 
ม ตู รับความคิดเห น 
๒.มาตรการไต่สวนขุ อเท จจรุิง/สอบขุ อเท จจริง 
๓.กิจกรรมปรับปรุุงศูนย ขุ อมุูลข่าวสารของทางุ
ราชการให ม ความทันสมัยม ขุ อมูลทางราชการท ุ่
เปิดเผยได อยุ่างครบถ วน 
๔.มาตรการการเผยแพร่ขุ อมุูลข่าวสาร ประชาุ
สัมพันธ กิจกรรมโครงการต่างๆของ อปท.ในเวปุ
ไซด ของหน่วยงาน เพจของหน่วยงานุ
(facebook) 
๕. มาตรการการเผยแพร่ขุ อมุูลข่าวสารเก ่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจุ างในเวปไซด ของหน่วยงานและุ
ข อมูลราคากลาง ผลการจดัซ้ือจัดจ างอย่างุ
แพร่หลาย 

- 
 
 

- 
- 

 

 
 
 

- 
 
 
 
 

 
- 

- 
 
 

- 
- 

 

 
 
 

- 
 
 
 
 

 
- 

- 
 
 

- 
- 

 

 
 
 

- 
 
 
 
 

 
- 

ส านักปลัดฯ 
 
ส านักปลัดฯ 
ส านักปลัดฯ 
 
 
ส านักปลัดฯ 
 
 
 
ส านักปลัดฯ กอง
คลัง 
 

๓.๒ การรับฟงัความคุิดเห น 
และการตอบสนองเรื่องุ
ร องเร ยน/ร องทุกข ของุ
ประชาชน 

๑. กิจกรรม อบต.สัญจรร่วมกับอ าเภอและุุุุุุุุุุุุุุุุ
จังหวัดเคลื่อนท ่ 
๒. มาตรการการด าเนินการศูนย รุับเรื่องราวรุ องุ
ทุกข /ศูนย ยุติธรรมชุุมชน 
๓. มาตรการการแก ไขปัญหาเหตุเดือดรุ อนุ
ร าคาญุด านสาธารณสุขและสิ่งแวดลุ อม 
๔. มาตรการการรายงานผลการสอบขุ อเท จจริง 
ให ผู รุ องเร ยนและประชาชนทราบ 

- 
- 

 
 

 
- 

 
 

- 

- 
- 

 
 

 
- 

 
 

- 

- 
- 

 
 

 
- 

 
 

- 

ส านักปลัดฯ 
ส านักปลัดฯ 
 
 
กองสาธาณะสุขฯ 
ส านักปลัดฯ 
 

 

 

๑๒ 



 

 

 
 
 

ม ิติ 

 

ภารกิจ 
ตามม ิติ 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. การ 
ส่งเสริม 
บทบาทและ 
การม ีสว่น 
ร่วมของ 
ประชาชน 

๓.๓ การส่งเสรุิมให ุ
ประชาชนม ส่วนร่วมในการุ
บริหารกิจการของ อปท. 

๑. มาตรการการแตุ่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุุนุ
การจัดท าแผนชุุมชน 
๒. โครงการประชุมประชาคมและสนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชน 
๓. กิจกรรมการแตุ่งตั้งตัวแทนประชาคมหมูุ่บ าน 
รว่มเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ าง 
๔.มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการุ
ประเมุินผลตามหลุักเกณฑ การประเมินวิธุ การุ
บริหารกิจการบ านเมืองท ่ด ของ อปท. 

- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 
 

- 

- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 
 

- 

- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 
 

- 

-ส านักปลัดฯ 
 
-ส านักปลัดฯ 
 
-กองคลังฯ 
 
-ทุกกองและทุก
ส่วน 

ม ิติที่ ๓ รวม จ านวน ๑ โครงการ  ๔ กิจกรรม   ๘ มาตรการ จ านวน 
๒๐,๐๐๐ 
บาท 

จ านวน 
๒๐,๐๐๐ 

บาท 
 

จ านวน 
๒๐,๐๐๐ 
บาท 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 



 

 

 
 
 

ม ิติ 

 

ภารกิจ 
ตามม ิติ 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. การ 
เสร ิมสร้าง 
และปรับปรุง 
กลไกในการ 
ตรวจสอบ 
การปฏิบัติ 
ราชการของ 
อปท. 

๔.๑ ม การจุัดวางระบบุ
ควบคุมภายในตามท ุ่
คณะกรรมการตรวจเงินุ
แผ่นดินก าหนด 

๑. มาตรการการจัดท ารายงานการควบคุมภายในุ
และการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. มาตรการการน าผลจากการควบคุมภายในมา 
ปรับใชุ ในการปฏุิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรม 

- 
 
 

- 
 
 

 

- 
 
 

- 
 
 

 

- 
 
 

- 
 
 

 

ส านักปลัดฯ 
 
ส านักปลัดฯ 
 
 

๔.๒ การส่งเสรุิมบทบาท 
การตรวจสอบของสภาุ
ท องถิ่น 

๑. กิจกรรมสุ่งเสรุิมการอบรมให ความรู ด าน 
ระเบ ยบกฎหมายท องถิ่นแก่ผู บริหาร สมาชุิกสภาุ
ท องถิ่น 
๒. กิจกรรมสุ่งเสรุิมและพุัฒนาศกัยภาพสมาชิก 
สภาท องถิ่น 
๓. กิจกรรมสุ่งเสรุิมและพุัฒนาศกัยภาพสมาชิกุ
สภาท องถิ่นให สามารถตรวจสอบติดตามการุ
ปฏุิบัติราชการของ อปท.ได  
๔. กิจกรรมการม ส่วนร่วมของสมาชุิกสภาท องถิ่นุ
ต่อการปฏิบุัติราชการของ อปท. 

- 
 

 
 
 

- 
 
 

- 
 

 
 
 

- 

- 
 

 
 
 

- 
 
 

- 
 

 
 
 

- 

- 
 

 
 
 

- 
 
 

- 
 

 
 
 

- 

ส านักปลัดฯ 
 
 
ส านักปลัดฯ 
 
ส านักปลัดฯ 
 
 
ส านักปลัดฯ 
 

 

 
 
 
 
 
 

๑๔ 



 

 

 
 
 

ม ิติ 

 

ภารกิจ 
ตามม ิติ 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. การ 
เสร ิมสร้าง 
และปรับปรุง 
กลไกในการ 
ตรวจสอบ 
การปฏิบัติ 
ราชการของ 
อปท. 

๔.๓ เสรุิมพลังการม ส่วน
รว่มของชุมชนและบูรณา
การทุุกภาคส่วนเพื่อุ
ต่อต านการทุจริต 

๑. มาตรการเฝุ าระวังการคอร ุรัปชุั่นโดยภาคุ
ประชาชนต านภุัยทุจริต 
๒. กิจกรรมติดป้ายรณรงค ประชาสัมพันธ กรณ ุ
พบเห นการทุจริตคอร รัปชุั่น 
๓. มาตรการสุ่งเสรุิมและพุัฒนาเครือข่ายด านการ 
ป้องกันการทุจริตของ อปท. 

- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

- 

- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

- 

- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

- 

ส านักปลัดฯ 
 
ส านักปลัดฯ 
 
ส านักปลัดฯ 
 

ม ิติที่ ๔ รวม จ านวน ๕  กิจกรรม  ๔  มาตรการ  จ านวน
๑๐,๐๐๐ 
บาท 

จ านวน 
๑๐,๐๐๐ 
บาท 

จ านวน 
๑๐,๐๐๐ 
บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท ุ่๓ 
รายละเอ ยดโครงการ/กิจกรรม/ุมาตรการุุ

ตามแผนปฎิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื ่อโครงการ : มาตรการ “สื งเสรื มการบังคับใช้ประมวลจร ยธรรมของือปท.” 
2. หลืักการและเหตื ผล 
               ตามท ี่องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลควนสตอ พ.ศ. 25๕๒  โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประส ิทธ ิภาพ ท ั้งนี้ การฝ่าฝืน
หร  อไม่ ปฏิบัต ิตามมาตรฐานทางจร ิยธรรมดังกล่าว ให้ถ อว่าเป็นการกระทำผิดทาง วิน ัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล                 
เร ่อง หล ักเกณฑ์และเง ่อนไขเกี ่ยวก ับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
กำหนดให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของอบต. มีหน ้าที ่ด าเนินการให้ เป็นไปตาม
กฎหมายเพ  ่อรักษาประโยชน์สวนร่วมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจติส  าน ึกท ี่ดี ซ อ่ส ัตย์ ส ุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถ อประโยชน์ของประเทศชาติเหน อกว่าประโยชน์ส ่วน
ตน และไม่มีประโยชน์ ท ับซ้อน,ย นหยัดท  าในส ิ่งท ี่ถูกต้อง เป็นธรรม และถ ูกกฎหมาย, ให้บร ิการแก่ประชาชนด้วย
ความรวดเร  วมีอ ัธยาศัย และไม่เล อก ปฏิบัติ,ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถ ูกต้อง และไม่บิดเบ อน
ข้อเท  จจร ิง,ม่งผลส ัมฤทธ ิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส ่ และตรวจสอบได้, ยึดม ั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ 
สำน ักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจร ิยธรรมข ้าราชการ พลเร  อนกรณ ีการเร ี่ยไร 
และกรณ ีการให้หร  อร ับของขว ัญหร อประโยชน์อ ่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ ่อกำหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจาก
การแสวงหาประโยชน ์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์                 
ส่วนตนและประโยชน์ส ่วนรว่ม ตามน ัยหน ังส  อส  าน ักงาน ก.พ. ท นร 1013.7/ว 11 ลงว ันท 25 ธ ันวาคม 2557 
ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบล ควรน  าแนวทางการด าเน ินการดังกล่าวมาปร ับใช้เป็นแนวทางในการถ  อปฏิบัต ิโดย
อน ุโลม 
                  ดังน ั้น เพ ่อให้เกิดความโปร่งใส่ในการปฏิบัติงานและเป็นที ่เช ่อถ อไว้วางใจของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ ได้จ ัดทำ มาตรการ “ส่งเสร ิมการปฏิบัต ิงานตามประมวลจร ิยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ” ข ึ้น เพ  อ่ให้บุคลากรท ั้งฝ ่ายการเม องและฝ่ายประจ า ท ุกระดับน าไปใช้ใน
การปฏิบัต ิหน้าที ่ด ้วยความซ ่อส ัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง 
ผลประโยชน์หร  อการมีผลประโยชนท ับซ้อน 
4. เป้าหมาย/ผลผลื ต 
                  คณะผู้บร ิหาร สมาช ิกสภา พน ักงานส่วนต าบล ล ูกจา้งประจ า และพน ักงานจ้างท ั่วไป 
5. พื ้นทื ่ดื าเนื นการ 
                  องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
6. วื ธื ดื าเนื นการ 
                   1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ เพ ่อใช้เป็นค่านิยม
สำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถ อเป็น แนวทางปฏิบัต ิควบคู่ไปก ับระเบียบและกฎขอบังคับอ  ่นๆ อย่าง
ท ั่วถ ึงและมีประส ิทธ ิภาพ 
                    2. เผยแพร่ประชาส ัมพ ันธ์เก ี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีสวนร่วม ร ับรู้และร ่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข ้อมูล
ข ่าวสารของราชการ เร  ่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใส่และตัวช ี้วัดความโปรงใส่ของ
หน่วยงานของร ัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจด ูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหน ึ่ง (8) 



7. ระยะเวลาด ืาเนื นการ 
                 ปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ -๒๕๖๒  
8. งบประมาณดื าเนื นการ 
                  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผื ้รืับผื ดชอบ 
                  งานการเจา้หน ้าที่ ส  าน ักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
10. ตืัวชื ้วืัด/ผลลืัพธื  
                   คณะผู้บร ิหาร สมาช ิกสภา พน ักงานส่วนต าบล ลูกจางประจำ พนักงานปฏิบัต ิงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื ่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านการปฎิบัติงานของฝ่ายการเม องและฝ่ายประจ า 
2. หลืักการและเหตื ผล/ทื ่มาของโครงการ 
              ในการบร ิหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง ่อนไข 
และหล ักเกณฑ์ ต่างๆ ท ี่สมาช ิกสภาท ้องถ ิ่นและผู้บร ิหารท้องถิ่นได้รับการเล อกตั้งมาจากประชาชนต ้องรู้และยึด
เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ป ัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเร ่องขาด
ความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หร  อขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส ั่ง เง  ่อนไขและ
หล ักเกณฑ ์ต่างๆ ท ี่ม ักมีการปร ับปรุงเปลี่ยนแปลงหร อเพิ่มเติมเสมอ เท่านั้นหากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหร  อ
การตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หร อกฎเกณฑ์ เง  ่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเส ียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ ิ่นและท  าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหร  อการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นต ้องล้าช้าเพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
อย่างแท้จร ิง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจ ึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าส ั่ง และหล ักเกณฑ์ต่างๆที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค ์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นอันมีผลให้เกิดประสิทธ ิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น รวมทั้งสมาช ิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสียงกับการกระท  าผ ิดกฎหมายหร อถ ูกตรวจสอบ 
               ดังน ั้น  เพ  ่อให้ผ ู้บร ิหารและสมาช ิกสภาอบต.ควนสตอเพิ ่มพ ูนความรู้ความเข ้าใจระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว ่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถน พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการย ่น
บัญชีแสดงรายการทร ัพย์สินและหนี ้ส ิน มีความรู ้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการที ่เป ็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส ่วนบุคคลและประโยชน ์สวนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ ส  าหร ับเจ้าหน้าท ี่ของร ัฐเร  ่องการ
ร ับทร ัพย ์ส ินหร  อประโยชน์อ  ่นใดของเจ้าหน้าท ี่ของร ัฐ ตามมาตรา 103 แห ่งกฎหมายประกอบร ัฐธรรมน ูญว่าด้วย
การป้องก ันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการส านักปลัดอบต.ควนสตอ จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ 
ด้านระเบยีบ กฎหมายท ้องถ ิ่น ผู้บร ิหาร และสมาช ิกสภาท้องถ ิ่น 
3. วืัตถื ประสงค  
               3.1 เพ ่อ ให ้ผู ้บร ิหารและสมาช ิกสภา อบต.ควนสตอเพิ ่มพ ูนความร ู้ความเข ้าใจระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประช ุมสภาท ้องถ ิ่น พ.ศ. 2547 
                 3.2 เพ  ่อให้ผ ู้บริหารและสมาชิกสภาอบต.ควนสตอ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการย ่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหน ี้ส ิน 
                 3.3 เพ ่อให้ผ ู้บริหารและสมาชิกสภาอบต.ควนสตอ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน ์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการท ุจร ิต 
                  3.4 เพ  ่อให้ผู้บร ิหารและสมาช ิกสภาอบต.ควนสตอ มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏ ิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที ่ของรัฐเร ่องการทรัพย์สินหร อประโยชน์อ ่นใดของเจ้าหน้าที ่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมน ูญว่าด้วยการป้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต 
4. เปื้าหมาย/ผลผลื ต 
                 ผู้บร ิหาร อบต. จ านวน ๒  คน และสมาช ิก อบต. จ านวน ๒๐ คน รวม ๒๒ คน 
5. พื ้นทื ่ดื าเนื นการ 
                  ส  าน ักงานปลัด อบต.ควนสตอ 
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                 6.1 จดัท  าโครงการ/แผนงาน 
                 6.2 ประชาส ัมพ ันธ์โครงการ ว ัน /เวลา/ และสถานท ี่ให้แก่ผู้บร ิหาร และสมาช ิกสภา อบต.เข้าร ับ
การอบรม 
                 6.3 อบรมใหค้วามรูโ้ดยว ิทยากรพร ้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
                 6.4 ประเมินผลและสร ุปผลการด าเน ินการ 
7. ระยะเวลาด ืาเนื นการ 
                  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2-๒๕๖๒ 
8. งบประมาณดื าเนื นการ 
                  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผ ร้ืับผื ดชอบโครงการ 
                   งานน ิต ิการ ส  าน ักงานปล ัด อบต. 
10. ตืัวชื ้วืัด/ผลลืัพธ  
                 10.1 ผ ู้บร ิหารและสมาช ิกสภา อบต.ได้เพ ิ่มพ ูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประช ุมสภาท้องถ ิ่น พ.ศ. 2547 
                 10.2 ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ควนสตอ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการย ่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
                 10.3 ผ ู้บร ิหาร และสมาช ิกสภาอบต.ควนสตอ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด  าเน ินก ิจการท ี่เป็นการ
ข ัดก ันระหว ่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการท ุจร ิต 
                 10.4 ผ ู้บร ิหารและสมาช ิกสภา อบต.ควนสตอ มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัต ิส  าหร ับ
เจ้าหน้าท ี่ของรัฐเร ่องการร ับทร ัพย์ส ินหร  อประโยชน์อ  ่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 103 แห ่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการท ุจร ิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื ่อโครงการื : โครงการส งเสรื มคื ณธรรมและจรื ยธรรมในการป้องกืันการทื จรื ต 
 

2. หลืักการและเหตื ผล 
                  บุคลากรหร อทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคล ่อน
องค์กรไปสู่ความสำเร จ ท ั้งด้านคุณภาพ ประสิทธ ิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั ้นๆ ย ่อมประสบความสำเร จ                 
มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับ บุคลากรท ี่ม ีคุณภาพส ูง มีความรู้ความสามารถ มีท ักษะต ่างๆ ในการ
ปฏิบัต ิงาน มีประสบการณ์ม ีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างใด เม ่อได้ร ับบทบาทให้กระท  าหน้าท ี่ใดๆ แล้ว ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อ ุดมการณ์ ไม่ม ีทักษะหร อประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำงาน ย่อมทำให้ องค์กรน ั้นๆ ด้อย
พ ัฒนาหร  อเจร ิญก ้าวหน้าได้อย่างล้าช้า นอกจากบุคลากรท ี่ม ีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ 
การท  างานส ูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจร ิยธรรมในการป้องก ันการท ุจร ิต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหร อ
คุณล ักษณะอันพึง ประสงค์ เป็นตัวช ี้น าทางในการปฏิบัต ิงานตามต าแหน่ง หน้าท ี่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากร
ท ี่ปฏิบัต ิหนาท ี่โดยยึดมั่นในหล ัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกทีดี มีความซ ่อสัตย์ สุจริต มีความรับผ ิดชอบ 
ตั้งใจทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอ ่อเฟื่อเผ ่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ ่อน
ร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหร อรักษาผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนำพาองค์กร
หร อหน่วยงานมุ่งไปสู ่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ ่งขึ ้น มีความโปร่งใส่ม ีการป้องก ันการท ุจร ิต และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหล ักการแห ่งธรรมาภิบาล 
                    องค์การบร ิหารส ่วนต าบลควนสตอ จึงได้จัดโครงการส ่งเสริมค ุณธรรมและจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตข ึ้นเพ ่อเป  น การส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดท ั้ง ประชาชนท ั่วไปให้ม ีความรู้ ความเข ้าใจในหล ักธรรมทางศาสนา
อิสลาม สามารถน  ามาประยุกต์ใช ้ในการปฏิบัต ิงานให้ห่างไกล จากการท ุจร ิต และการด าเน ินช ีวิตประจ าว ันได้
อย่างปกติส ุข รู ้จ ักความพอดีม ีความพอเพ ียง ปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบกฎหมายและ ข ้อบังคับ มีเจตคติท ี่ด ี                        
มีจรรยาบรรณว ิชาช ีพต่อตนเอง ต่อการท  างานต่อเพ  ่อนรวมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อ
ประเทศชาติบ้านเม องต่อไป 
 

3.ืวืัตถื ประสงคื  
2.1  เพ  ่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหล ักธรรมของศาสนาอิสลาม 
2.2  เพ  ่อให้บุคลากรสามารถน  าหล ักธรรมของศาสนาอิสลาม มาประยุกต์ใช ้ในการปฏิบ ัติงานและการ

ด าเนินชวี ิตได้ อย่างถ ูกต้อง 
2.3 เพ ่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค ่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทำงาน ต ่อเพ ่อน

ร ่วมงาน ต ่อผ ู้มา ขอร ับบร ิการและต่อผู้บังคับบญัชาใหด้ ียิ่งข ึ้น 
2.4 เพ ่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปล ูกจิตสำนึกมีค ุณธรรม จริยธรรม มีความซ ่อส ัตย์ 

สุจริตให้แก่บุคลากรขององค์การบร ิหารสวนต าบล 
 

4. กล  มเปื้าหมาย 
คณะผู้บร ิหาร สมาช ิกสภาฯ ข ้าราชการ/พน ักงาน ท ั้งหมด จ านวน  ๖๐  คน 
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5. พื ้นทื ่ดื าเนื นการ 
องค์การบร ิหารส่วนต าบลควนสตอ 

 
6. ระยะเวลาด ืาเนื นการ 

-จดัปฏิบัต ิธรรม (ละหมาดร่วมกัน) 
-ท ุกว ันจันทร์ถึงวันศุกร์  ระหว่างเด อน ตุลาคม – กันยายน  

 
7. กื จกรรมและวื ธื การดื าเนื นการ 

6.๑ ช ี้แจงรายละเอ ียดและวางแผนการด าเน ินงานตามโครงการฯ 
6.๒ จดัท  ารายละเอ ียดโครงการฯ ก  าหนดการ 

๘.งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผ ้รับผ ดชอบโครงการ 
ส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 

ื๑๐.ผลท ่คาดว าจะได้รับ 
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในศาสนาอิสลามอย่างแท้จร ิง 
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน  าศาสนาอิสลามมาใช ้ในการปฏิบัต ิงานและการด าเนินช ีวิตได้ 

อย่างแท้จร ิง 
10.3 ปล ูกจิตสานึกให ้บ ุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซ ่อสัตย์สุจริต และเจตคติต ่อ

องค์กรต่อการ ท  างานต่อเพ  ่อนรว่มงานต่อผู้มาขอร ับบร ิการและต่อผู้บังคับบัญชาท ี่ด ี
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช ่อ  ก จกรรมื“ประกาศเจตจ านงต อต้านการท จร ตของผ ้บร หารองค กรปกครองส วนท้องถ ่น” 
2. หลักการและเหต ผล 
              คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับปัจจุบันที่ ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ .ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่ มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมม อจากฝ่ายการเม อง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ ่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใส่ทัดเทยีมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส่สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ ่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการ
ที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าทีใ่นทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
               ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมท่ีไมท่นตอ่การทุจริต 
               ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับเจตจ านงทางการเม องในการต่อต้านการทุจริต 

     ยุทธศาสตร์ที ่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
               ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
               ยุทธศาสตร์ที ่5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
               ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุง่เน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิน่และเปน็กลไกหนึ่งในการส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ ่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งย นรัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจดท าบริการสาธารณะ ร่วมทั้งมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ ้นที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตาม
กรอบกฎหมายก าหนดและต้องเป็นไปเพ ่อการคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
                 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเร ่องที่มีค าครหาที่ได้สร้าง
ความขมข ่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านานซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจบั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ ่อสัตย์
สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เห อดหายไปและหากจะว่ากันไปแล้ว เร ่องในท านองเดียวกันนี้ก 
สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ ่นได้ เช่นเดียวกันเพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวนมากและมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ ่นๆจึงมีโอกาสหร อความเป็นไปได้สิ่งที่คนท างานใน
ท้องถิ่นอาจต้องถูกครหาในเร ่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่าแม้ว่าโอกาสหร อช่องทางที่คนท างานใน
ท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ ่นและมูลค่าของ
ความเสียหายของรัฐที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความ
เสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ต้องแสดงเจตจ านงทางการเม องในการ 
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ต่อต้านการทุจรติอย่างเห นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติส่งเสริมให้องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส่มีความเข้มแข งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกจิการบ้านเม อง
ที่ดีหร อหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของ
องคก์รตนเองตอ่ไปให้ครอบคลุมพ ้นทีท่ั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถ ประสงค  
               เพ ่อแสดงเจตจ านงทางการเม องในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจดัท าแผนป้องกันการทุจริตในองคก์รที่บริหาร 
4. เป้าหมาย/ผลผล ต 
               4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
               4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
               4.2 แผนปฏิบติการป้องกันการทจุริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
5. พ ้นท ่ด าเน นการ 
                เขตองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
6. ว ธ ด าเน นการ 
                6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเม องในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกีย่วขอ้ง 
                6.3 จดัตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
                6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
                6.5 จดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
                6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
                6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต 
                6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาด าเน นการ 
               3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๒) 
8. งบประมาณด าเน นการ 
               ไมใช้งบประมาณ 
9. ผ ้รับผ ดชอบ 
               ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
10. ตังช ้วัด/ผลลัพธ  
           10.1 ผลผล ต 
                  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
                  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
                  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1  ฉบับ 
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           10.2 ผลลัพธ  
                  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปรงใส่ สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
                  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ชื ่อโครงการ : กื จกรรมการส งเสรื มและพืัฒนาศืักยภาพสมาชื กสภาท้องถ ่น 
 

2. หลืักการและเหตื ผล/ทื ่มาของโครงการ 
องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเม อง เศรษฐกิจ และ

ส ังคม ด ้วยเหตุผล ด ังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาช ิกสภาท้องถิ่นใหม่ความพร้อมที่จะ
รับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ ช ุมชนจึงเป็นเร  ่องท ี่ส  าคัญอย่างยิ่ง ประกอบก ับการให้การศึกษาอบรมเป็นส ิ่ง
ส  าคัญประการหน ึ่งท ี่องค์การบร ิหารสวนต าบลควนสตอ ได้ดำเนินการ เพ ่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และ
ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ หน้าที่ รวมถ ึงมีความรู้ความเข้าใจ
เก ี่ยวก ับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ท ี่เก ี่ยวข้องก ับท้องถิ่นด้วย เพ ่อพัฒนาตนเองและสามารถ น  าความรู้ไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต ่อการปฏิบัต ิหนาท ี่ได้อย่างมีประส ิทธ ิภาพและมีประส ิทธ ิผล 

ด ังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ จ ึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพ ่อเป็นการเพิ่มประส ิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร 
พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ เจร ิญก้าวหน้า 

 
3. วืัตถื ประสงค  

3.1 เพ ่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให ้มีความเข้าใจใน 
                 การทำงานตาม บทบาทและอ  านาจหน้าที ่

3.2 เพ  ่อให้สมาช ิกสภาท้องถ ิ่นได้ม ีความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบัต ิงานท ี่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ  
                   กฎหมาย 

3.3 เพ  ่อส่งเสร ิมให้สมาช ิกสภาท้องถ ิ่นได้เพ ิ่มศักยภาพในการพ ัฒนาท้องถ ิ่นได้อย่างถ ูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลื ต 
สมาช ิกสภาองค์การบร ิหารสวนต าบลควนสตอ  จ านวน ๒๐  คน 

 
5. พื ้นทื ่ดื าเนื นการ 

ท ั้งในองค์การบร ิหารสวนต าบลควนสตอ และหน่วยงานท ี่จัดฝึกอบรม 
 

6. วื ธื การดื าเนื นการ 
6.1 ฝ ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝ ึกอบรมทั้งภายในองค์การบร ิหารส่วนตำบล

และหน่วยงาน ภายนอก เพ  ่อเป็นข้อมลูในการจัดส่งสมาช ิกสภาท้องถ ิ่นเข ้าร ับการอบรมหร  อรวมประช ุมส ัมมนา
แล ้วแต่กรณี 

6.2 เม ่อพิจารณาความเหมาะสมของหล ักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ ่อ
ส่งสมาชิกสภา ท้องถ ิ่นเข้าร ับการฝึกอบรม หร  อเข้ารว่มประช ุม หร  อด าเน ินการจดัฝึกอบรมเองโดยส  าน ัก/กอง 
งานท ี่ร ับผ ิดชอบ 

6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่าน นายกองค์การบร ิหารสวนต าบลควนสตอ 

6.4 ฝ ่ายบร ิหารงานบุคคลดำเน ินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ ่นและ
รายงานเสนอนายก องค์การบร ิหารส ่วนต าบลควนสตอทราบ 

 
7. ระยะเวลาดื าเนื นการ 

๓ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๒) 



-๒- 
 

 
8. งบประมาณดื าเนื นการ  
ืืืืืืืืืื๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 
9. ผ ร้ืับผื ดชอบโครงการ 

ฝ่ายบร ิหารงานบุคคล ส  าน ักงานปล ัด องค์การบร ิหารสวนต าบลควนสตอ 
 

10. ผลลืัพธ  
10.1 สมาช ิกสภาท ้องถ ิ่นมีความรูค้วามเข ้าใจในการท  างานตามบทบาทและอ  านาจหน ้าที ่
10.2 สมาช ิกสภาท้องถ ิ่นได้ร ับการเร ียนรแ้ละประสบการณก์ารท  างานใหม่ๆ 
10.3 การปฏิบัต ิงานของสมาช ิกสภาท้องถ ิ่นเป็นไปอย่างถ ูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

 
11. ตืัวชื ้วืัด 

จ านวนสมาช ิกสภาท้องถ ิ่นขององค์การบร ิหารสวนต าบลควนสตอ จ านวน ๒๐ ราย ได้ร ับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื ่อโครงการ กื จกรรมื“สรื้างความโปร งใส ในการพื จารณาเลื ่อนขืั้นเงื นเด อน” 
2. หลืักการและเหตื ผล/ทื ่มาของโครงการ 
                การพิจารณาความดี ความชอบหร อการพิจารณาเล ่อนขั้นเงินเด อนเป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบ ัติราชการซึ่งใช้หลักการ การให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ ได้ให้ความสำคัญในเร ่องการพิจารณาความดี
ความชอบหร อการพิจารณาเล ่อนข ั้นเงินเด อนเป็นเร ่องล  าดับต้นๆของเร  ่องการบร ิหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเร  ่องการใช้ด ุลพ ินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัต ิราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการข ้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ จังหวัดสตูล เร ่อง หลักเกณฑ์และเง อ่นไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดให้ นายกองค์การบร ิหารสวนต าบล
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเล ่อนขั้นเงินเด อนข้าราชการ องค์การบร ิหารส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็น
ที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใส ่ในการพิจารณาเล ่อนขั้น เง ินเด อน 
3. วืัตถื ประสงคื  
                 เพ  ่อให้การบร ิหารงานบุคคลด้านการเล  ่อนข ั้นเง ินเด อนมีความโปร่งใส่ เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลื ต 
                   พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบร ิหารส ่วนต าบลควนสตอ 
5. พื ้นทื ่ดื าเนื นการ 
                   ส  าน ักงานองค์การบร ิหารส ่วนต าบลควนสตอ 
6. วื ธื ดื าเนื นการ 

         6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกล ั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัต ิราชการของขาราชการองค์การ
บร ิหารส ่วนต าบล โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นกรรมการและข้าราชการองค์การบร ิหารส่วนต าบลท ี่ร ับผ ิดชอบงานการเจ้าหน้าท ี่เป็นเลขาน ุการ 
                  6.2 แต ่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเล ่อนขั้นเงินเด อนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล โดย
ประกอบด ้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บร ิหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจา้หน้าท ี่เป็นเลขาน ุการ 
                   6.3 ประช ุมคณะกรรมการกล ั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัต ิราชการของข้าราชการองค์การ
บร ิหารส่วนต าบล เพ  ่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห นเก ี่ยวก ับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัต ิราชการ 
                   6.4 คณะกรรมการพ ิจารณากล ั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเล ่อนขั้นเง ินเด อนข ้าราชการองค์การบร ิหารส่วนต าบล 
                    6.5 คณะกรรมการพิจารณาเล ่อนขั้นเงินเด  อนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ทบทวนผลการพ ิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท ี่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ 



-๒- 
 

ปฏิบัติราชการของข้าราชการ องค์การบร ิหารส่วนต าบล เสนอมาโดยใช้หล ักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการขาราชการองค์การบริหารส่วนต าบล เร ่อง หลักเกณฑ์และเง ่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล 
7. ระยะเวลาด ืาเนื นการ 
                    ช ่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ ก ันยายน - ตุลาคม 
8. งบประมาณดื าเนื นการ 
                    ไมใช่งบประมาณ 
9. ผื ้รืับผื ดชอบ 
                    ส านักปลัด งานเจา้หน้าที่ องค์การบรหิารส่วนต าบลควนสตอ 
10. ตืัวชื ้วืัด/ผลลืัพธ  
                   -มีการพ ิจารณาเล  ่อนข ั้นเง ินเด อนท ี่โปรง่ใส่ เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. ชื ่อโครงการ ก จกรรมื“ควบค มการเบ กจ ายเงื นตามข้อบญัญัตื งบประมาณรายจื ายประจ าปี” 
2. หลืักการและเหตื ผล/ทื ่มาของโครงการ 
                 เพ ่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิ ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล ้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคล ัง องค์การบร ิหารส่วนต าบลควนสตอ จัดท  าทะเบียนคุมเง ินรายจ่าย
ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความ คุ้มค่าและม ีประสิทธิภาพลดข้อผ ิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ ่ายประจำปี และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังส อสั่งการท ี่เกี่ยวข้อง ซ่ึงถ อเป็นเร ่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่นจะต้องท  าตามกฎหมาย ระเบยีบ 
และมีความจ าเป็นต่อการบร ิหารงานขององค์การบร ิหารส่วนต าบล 
3. วืัตถื ประสงค  
                3.1 เพ ่อให้บ ุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู ้ ความเข้าใจในการปฏิบ ัติตามระเบ ียบ 
ประกาศ และหนังส อทีเ่ก ี่ยวข้อง 
                3.2 เพ  ่อลดข้อผ ิดพลาดในการปฏิบัต ิงาน ท ี่อาจจะท  าใหเ้ก ิดความเส ียหายแก่ทางราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลื ต 
              บุคลากรฝ ่ายบัญชี กองคล ังองค์การบร ิหารส่วนต าบล 
5. พื ้นทื ่ดื าเนื นการ 
              กองคล ัง องค์การบร ิหารส่วนต าบลควนสตอ 
6. วื ธื ดื าเนื นการ 
              จัดท  าทะเบียนคุมเง ินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณท ี่ต ั้งไว้ 
7. ระยะเวลาด ืาเนื นการ 
               ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒-๒๕๖๒   
8. งบประมาณดื าเนื นการ 
                ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผื ้รืับผื ดชอบ 
               กองคล ัง องค์การบร ิหารส่วนต าบลควนสตอ 
10. ตืัวชื ้วืัด/ผลลืัพธ  
              10.1 บ ุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบ ัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนงัส อสั่งการทีเ่ก ี่ยวข้องเดียวก ัน 
               10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเป็นไป
ในทิศทาง 
               10.3 เก ิดความคุม้ค่าและมีประส ิทธ ิภาพในการบร ิหารงบงบประมาณ 
         
 

 

 

 



1. ชื ่อโครงการ กื จกรรมื“การพืัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพืัสด ” 
2. หลืักการและเหตื ผล/ทื ่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎ ีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเม องที ่ดี ซึ ่งกำหนดให้มีการ
บริหารราชการ อย่างมีประส ิทธ ิภาพและเก ิดความคุม้ค่าในเช ิงภารก ิจของร ัฐ และเก ิดประโยชน์ส ูงส ุดก ับประชาชน
และการปฏิบัต ิให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพ ัสดุหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒535 และแก้ไขเพ ิ่มเติมและกฎหมายอ  ่นๆ ท ี่เก ี่ยวของ 
3. วืัตถื ประสงคื  

3.1 เพ  ่อปร ับปร ุงการด าเน ินงานด้านจัดซ ้อจัดจ้าง 
3.2 เพ  ่อใช้เป็นข้อมลูในการรายงานผู้บร ิหาร 
3.3 เพ  ่อใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนจัดซ ้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
3.4 เพ  ่อให้ทราบปัญหาและอ ุปสรรคในการปฏิบัต ิงาน 
3.5 เพ  ่อใช้เป็นแนวทางในการปร ับปร ุงประส ิทธ ิภาพของการจดัหาพ ัสดุ 
3.6 เพ  ่อเป็นข้อมลูให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลื ต 
4.1 ผ ู้อ  านวยการกองคลัง 
4.2 เจา้หน ้าท ี่ผู้ปฏิบัต ิงานด้านพ ัสดุ 

5. พื ้นทื ่ดื าเนื นการ 
               องค์การบริการส่วนต าบลควนสตอ  
6. วื ธื ดื าเนื นการ 

6.1 จดัเก  บข้อมูลในการจดัซ ้อจัดจา้ง 
6.2 จ าแนกว ิธีการจดัซ ้อจัดจ้างและคิดเป็นรอ้ยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
6.3 สร ุปผลการจัดซ ้อจัดจา้ง 
6.4 สร ุปป ัญหาอ ุปสรรคในการปฏิบัต ิงาน 
6.5 รายงานผลการจดัซ ้อจัดจา้งประจ าปี 
6.6 รายงานการว ิเคราะห ์ผลการจดัซ ้อจัดจา้งประจ าปี 
6.7 เผยแพร ่ข้อมลูให้ประชาชนได ้ร ับทราบ 

7. ระยะเวลาด ืาเนื นการ 
     3 ปี (ป ีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๒) 

8. งบประมาณดื าเนื นการ 
    ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผ ร้ืับผื ดชอบโครงการ 
    งานพ ัสดุและทร ัพย ์ส ิน องค์การบร ิหารส่วนต าบลควนสตอ 

10. ตืัวชื ้วืัด/ผลลืัพธื  
10.1 ประชาชนได้ร ับทราบข้อมลูในการบร ิหารงานของหน่วยงานด้วยความโปรง่ใส่มีประส ิทธ ิภาพ 
10.2 ผู้บร ิหารมีขอ้มูลในการวางแผนการบร ิหารงานให้ม ีประส ิทธ ิภาพ 
10.3 ผ ู้ปฏิบัต ิงานมีข้อมลูในการพ ัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ ้อจัดจา้งให้ม ีประส ิทธิภาพและเกิดความ

คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 



1. ชื ่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร ขื้อม ลข าวสารทื ่สื าคืัญและหลากหลาย” 
 

2. หลืักการและเหตื ผล 
                 ด ้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้ม ีการเผยแพร่ข้อมูลท ี่ส  าคัญๆของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อำนาจหน้าที ่แผนงาน โครงการ และอ  ่นๆ 

     ดังนั้น อบต.ควนสตอ จึงได้จ ัดทำมาตรการ“เผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย”  
ขึ้นเพ ่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัต ิราชการตามอ  านาจหน้าท ี่และเข้าถ ึงข ้อมูลตามภารก ิจหล ักของ 
อบต.ควนสตอ ได้ง ่ายและสะดวกมากข ึ้น 

 
3. วืัตถื ประสงคื  

3.1 เพ  ่อให้ม ีการเผยแพรข้่อมลูข่าวสารท ี่ส  าคัญและเข ้าถ ึงงา่ย 
3.2 เพ  ่อให้ม ีการเผยแพรข้่อมลูข่าวสารท ี่หลากหลาย 
3.3 เพ  ่อให้ประชาชนหร  อผู้ร ับบร ิการสามารถเข้าถ ึงขอ้มลูข ่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึน้ 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลื ต 

มีข้อมลูประเภทต่างๆ เผยแพรต่่อประชาชนในพ  ้นที่และเข ้าถ ึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท 
ข ึ้นไป 
 

5. พื ้นทื ่ดื าเนื นการ 
 พ  ้นท ี่ท ั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
6. ว ิธ ีด  าเน ินการ 

  จดัให้ม ีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพรใ่ห้ประชาชนท ั้งในและนอกพ  ้นที่ได้แก่ 
- แผนพ ัฒนาท้องถ ิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเน ินงาน 
- แผนอ ัตราก  าล ัง 
- แผนการจัดหาพ ัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สร ุปผลการจัดซ ้อจัดจา้ง 
- ข ้อมลูรายร ับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเง ิน 
- รายงานการประช ุมคณะผู้บร ิหารท้องถ ิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัต ิงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัต ิราชการ 
- ผลส  ารวจความพ ึงพอใจของประชาชน 

 
7. ระยะเวลาดื าเนื นการ 

  ปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖๒-๒๕๖๒ 

8. งบประมาณดื าเนื นการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

 



-๒- 
 

9. ผ ร้ืับผื ดชอบโครงการ 
งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด อบต.ควนสตอ 

 
10.ตืัวชื ้วืัด/ผลลืัพธ  

จ านวนข้อมลูข ่าวสารท ี่ได้ร ับการเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ชื ่อโครงการ: กื จกรรมการจัดบรื การสาธารณะและการบรื การประชาชนเพื ่อใหเ้กื ดความพึง่พอใจแก 
ประชาชนโดยทืัดเทื ยมกันและไม เลื อกปฏ บัต  
2. หลืักการและเหตื ผล/ทื ่มาของโครงการ 

       องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ บร ิหารจัดการโดยการอ  านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเม องที่ดี โดยด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหร อ ศูนย์บริการเบ ดเสร จ ณ จุดเดียว ( One 
Stop Service) ณ ส านักงาน อบต.ควนสตอ เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูลย ่นค าขอ
อน ุม ัติ อนุญาตในเร ่องที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจของอบต.ควนสตอ ติดตามความค บหน้าและแจ้งผลการ
ดำเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ ่อให้มี
ระบบบริการที่เช ่อมต่อระหว ่างศูนย์บร ิการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเร ่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน 
ระบบการร ับเงิน และกำหนด ระยะเวลาด าเน ินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วย
อ  านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบ บัตรคิวอัติโนมัติ เพ ่อให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ ่ง
อำนวยความสะดวกอ ่นๆ เพ ่อให้บร ิการที่ดีกับประชาชน เพ ่ออำนวย ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้ร ับความ
พ ึงพอใจโดยท ัดเท ียมก ันและไม่เล  อกปฏิบัตินอกจากนี้ อบต.ควนสตอ ย ังบริหารจัดการบริการสาธารณะ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏ ิบัติราชการของกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถ ิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด น 
(ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ า ด้านน้ าเพ  ่อการบร ิโภค, ด้านการ
พ ัฒนาเด กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสร ิมผู้ด้อยโอกาส, ด้าน
งานสาธารณสข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท ้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้าน
การ จัดการทร ัพยากรธรรมชาติและส ิ่งแวดลอม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบร ิการสาธารณะ ตามนโยบาย
เร่งด่วนของร ัฐบาล (การ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกคว ัน การก  าจัดผ ักตบชวาและว ัชพ  ชในแหล ่งน้ า การลด
และคัดแยกขยะมลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด การจ ัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ ่อ
ป้องกันและแก้ไขป ัญหายาเสพติดในพ ้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัต ิภารก ิจ ค าน ึงถ ึงการอ  านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใส่ในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน ได้ร ับความพ ึงพอใจโดยท ัดเท ียม
ก ันและไม่เล  อกปฏิบัติ และเพ  ่อเป็นมาตรการในการป้องก ันการท ุจร ิตคอรร์ ัปช ั่น 
3. วืัตถประสงค  

3.1 สร ้างความโปร่งใส่ในการบร ิการสาธารณะ ให้ประชาชนได้ร ับความพ ึงพอใจโดยท ัดเท ียมก ันไม่เล  อก 
ปฏิบัติ 
3.2 เพ  ่อเป็นมาตรการในการป้องก ันการท ุจร ิตคอรร์ ัปช ั่น 

4. เปื้าหมาย/ผลผลื ต 
ท ุกส  าน ัก/กอง/ฝ่าย ด าเน ินการปฏิบัต ิงานบร ิการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เล  อกปฏิบัติ 

5. พื ้นทื ่ดื าเนื นการ 
ท ุกส  าน ัก/กอง/ฝ ่าย อบต.ควนสตอ 
 
 
 



                                               -๒- 
6. วื ธื ดื าเนื นการ 

6.1 ด าเนินการปฏิบัต ิงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เล อกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานท ั้ง 17 ประเด น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ 
ระบายน้ า, ด้านน้ าเพ  ่อการบร ิโภค, ด้านการพ ัฒนาเด กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสร ิมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ , ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท ้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ จัดการทร ัพยากรธรรมชาติและส ิ่งแวดลอม, ด้าน
ศึกษา และด้านการจดับร ิการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของร ัฐบาล (การ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกคว ัน 
การก  าจัดผ ักตบชวาและว ัชพ  ชในแหล ่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด การจ ัดการน้ าเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพ ่อป้องกันและแก้ไขป ัญหายาเสพติดในพ ้นที่)  

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเน ินก ิจกรรม 
7. ระยะเวลาดื าเนื นการ 
               ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๒) 
8. งบประมาณดื าเนื นการ 
               ใช้จา่ยจากงบประมาณรวมในคา่วัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 
9. ผ ร้ืับผื ดชอบ 
                ทุกส  านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบล 
10. ตืัวชื ้วืัด/ผลลืัพธื  
                10.1 สร ้างความโปรง่ใส่ในการบร ิการสาธารณะให้ประชาชนได้ร ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เล  อกปฏิบัติ 
                10.2 ไม่ม ีการทุจร ิตคอรร์ ัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแกป่ระชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื ่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนื มืัต  อนื ญาต สืั่งการ เพื ่อลดขืั้นตอนการปฏื บืัตื ราชการ 
2. หลืักการและเหตื ผล 
               การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ก ับผู้ใต้บ ังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้น 
ก เพ ่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร ว ซึ่งการพิจารณาเล อก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความร ับผ ิดชอบท ี่จะมอบหมายให้ผ ู้ใต้บังคับบัญชาจะพ ิจารณาถึงความส  าคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการท ี่จะด าเน ินการ เร  ่องน ั้นเป็นอย่างดีด้วยความรอบคอบและเหมาะสมเพ  ่อให้
การบร ิหารงานก่อให้เก ิดประโยชน ์ส ูงส ุดแก่ราชการ 

      ดังน ั้น การด าเน ินการของหน่วยงานต้องมีการปร ับให้เข้ากับสภาพส ังคมและทนต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ  ่อประโยชน์ส ุขของประชาชนเก ิดผลส ัมฤทธ ิ์ต ่อภารก ิจของร ัฐความมีประส ิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งร ัฐ การลดข ั้นตอนการปฏิบัต ิงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต ้องการของประชาชน แต่ท ั้งน ี้ต้องมีผู้ร ับผ ิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหล ักการ
บร ิหารก ิจการบ้านเม องท ี่ด ี
3. วืัตถื ประสงค  
                เพ ่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กำหนดให ้เป็นไปอย่างมีประส ิทธ ิภาพรวดเร  วและเก ิดประโยชน์ส ูงส ุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
                 คณะผ ู้บร ิหารองค์การบร ิหารสวนต าบลควนสตอ ปลัดองค์การบริหารส ่วนต าบลควนสตอ               
รองปลัดองค์การบริหารสวนต าบลควนสตอ หร อหัวหน้าส ่วนราชการ 
5. พื ้นทื ่ดื าเนื นการ 
                 องค์การบร ิหารส ่วนต าบลควนสตอ 
6. วื ธื ดื าเนื นการ 
    6.1 จัดท  าบันท ึกเสนอเพ  ่อพ ิจารณาขออน ุม ัติ อน ุญาต ส ั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บร ิหาร 
ปล ัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ รองปล ัดองค์การบร ิหารส่วนต าบลควนสตอ หร  อหัวหน้าส่วนราชการ            
เพ  ่อลดข ั้นตอนการปฏิบัต ิราชการ 

6.2 ด าเน ินการออกค าส ั่งฯ 
6.3 ส  าเนาค าส ั่งฯแจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ ปลัดองค์การบริหาร 

ต าบล รองปลัดองค์การบร ิหารส ่วนต าบลควนสตอ หร  อหัวหน้าส่วนราชการท ุกส่วนท ี่ได้ร ับมอบหมายทราบ 
8. งบประมาณดื าเนื นการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผ ร้ืับผื ดชอบโครงการ 

ส่วนราชการท ุกส ่วน 
10. ตืัวชื ้วืัด/ผลลืัพธ  

          การบร ิหารราชการ การด าเนินงาน การปฏ ิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร วตลอดจนการ
อำนวยความสะดวกและการให้บร ิการประชาชน/บร ิการสาธารณะได้อย่างมีประส ิทธ ิภาพ 

 
 
 

 



1. ชื ่อโครงการ : มาตรการ “จืัดทื าข้อตกลงการปฏื บืัตื ราชการ” 
2. หลืักการและเหตื ผล 

         จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดใน
การประเมินที่ค าน ึงถ ึงหล ักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และว ัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหล ักรวมถ ึง
ข ้อเท  จจร ิงของการท ุจร ิตท ี่เก ิดข ึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับ
บุคคล หร อเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หร อเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ ้อให้
เกิดการทุจริต ด ังนั ้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู ่การปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให ้กลายเป็นส ิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส ่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค ์กร ของผู ้บริหารและ
เจ้าหน้าท ี่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปล ี่ยนแปลงเพ  ่อน  าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมใน
การต้อต้านการท ุจร ิตอ ันจะส่งผลต่อส ังคม ช ุมชน และประเทศเก ิดความตระหน ักถ ึงภัยจากการท ุจร ิตและปฏิเสธ
การท ุจร ิตในท ุกร ูปแบบ 

          ด ังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ  จึงได้จ ัดทำมาตรการ “จัดทำข ้อตกลงการปฏ ิบัติ
ราชการ”  ที่กำหนดในการประเมินการปฏิบัต ิราชการด้วยความซ ่อส ัตย์ ส ุจร ิต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ ้านเม องที่ดี ขึ้น เพ ่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรท ี่จะน  าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปรง่ใส่ในการด าเน ินงานให้ส ูงข ึ้น 
3. วืัตถื ประสงค  

3.1 เพ  ่อให้บุคลากรปฏิบัต ิราชการด้วยความซ ่อส ัตย์ ส ุจร ิต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบร ิหารก ิจการ
บ้านเม องท ี่ด ี

3.2 เพ  ่อให้ท ุกส ่วนราชการ (ส  าน ัก/กอง) น  าไปยึดถ  อและปฏิบัติ 
3.3 เพ  ่อเสร ิมสร้างว ัฒนธรรมองค์กรท ่ีม ีความโปรง่ใส่ มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลื ต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัต ิตามเกณฑ์ต ัวช ี้วัดข ้อตกลงการปฏิบัต ิราชการ 

5. พ  ้นท ี่ด  าเน ินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
6. วื ธื ดื าเนื นการ 

6.1 จดัท  าข้อตกลงในการปฏิบัต ิราชการของทุกส ่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นใน
การประเมินการปฏิบัต ิราชการด้วยความซ ่อส ัตย์ ส ุจร ิต ตามแนวทางการบร ิหารก ิจการบานเม องท ี่ด ี

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัต ิราชการของท ุกส่วนราชการเสนอผู้บร ิหารทราบ 
6.3 ประชาส ัมพ ันธ์พร้อมแจ ้งให ้ท ุกส่วนราชการถ  อปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด ืาเนื นการ 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖๒-๒๕๖๒ 

8. งบประมาณดื าเนื นการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 
 
 
 



-๒- 

9. ผ ร้ืับผื ดชอบโครงการ 
ท ุกส  าน ัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 

 
10. ตืัวชื ้วืัด/ผลลืัพธ  

-มีการจัดท  าข้อตกลงการปฏิบัต ิราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. ชื ่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความรื วมมื อกืับหนื วยงานตรวจสอบทัง้ภาครฐัและองค กรอ สระ” 
 

2. หลืักการและเหตื ผล 
           กลไกการกำก ับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้ อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอำเภอกำก ับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่น ด าเน ินก ิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งคร ัดและมี
ประส ิทธ ิภาพตามอ  านาจหน้าท ี่ท ี่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

           กลไกองค์กรอิสระเพ  ่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในแง่ของ
การทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข ้อบังค ับหร อไม่หร อตรวจสอบ
เพ ่อให้นักการเม องท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินก ิจการต่างๆ อย่างโปร่งใส่และสุจริต ซึ่ง
หน่วยงานทั้งสำน ักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)และคณะกรรมการป้องก ันและปราบปรามการ
ท ุจร ิตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรท ี่ม ีหน้าท ่ีส  าคัญ 

            ด ังน ั้น องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ จึงได้มาตรการ“ให้ความร่วมม อก ับหน่วยงาน
ตรวจสอบ”ขึ้นเพ ่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน ่วยงานภาคร ัฐและองค์กรอ ิสระท ี่ม ีหน้าท ี่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่นให้ม ีประส ิทธ ิภาพ 

 
3. วืัตถื ประสงคื  

เพ  ่อส ่งเสร ิมสน ับสน ุนกลไกการตรวจสอบจากหน ่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่นให้ม ีประส ิทธ ิภาพ 

 
4. เปื้าหมาย/ผลผลื ต 

การตรวจสอบ ควบคม ดูแลการปฏบัต ิราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ จาก
หน ่วยงานภาครัฐและองค์กรอ ิสระเป  นอย่างมีประส ิทธ ิภาพ 

 
5. พื ้นทื ่ดื าเนื นการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
 

6. วื ธื ดื าเนื นการ 
ให้ความรว่มม อก ับหน่วยงานตรวจสอบท ั้งจากผ ู้ก าก ับดแลและองค์กรอ ิสระ อาทิ 
- การร ับการตรวจจากส  าน ักงานตรวจเง ินแผ่นดิน 
- การร ับการตรวจจากคณะท  างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัต ิราชการประจ าปี หร  อ 

คณะท  างาน LPA จงัหว ัด 
- การร ับการตรวจจาก ส  าน ักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

 
7. ระยะเวลาดื าเนื นการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒-๒๕๖๒ 
 

8. งบประมาณดื าเนื นการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 

 

 

 



-๒- 

9. ผ ร้ืับผื ดชอบโครงการ 
ท ุกส  าน ัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 

 
10. ตืัวชื ้วืัด/ผลลืัพธ  

-มีการจัดท  าข้อตกลงการปฏิบัต ิราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. ชื ่อโครงการ : ก จกรรมให้ความร วมม อกับหน วยตรวจสอบทื ่ได้ดื าเน นการตามอ านาจหน้าทื ่เพ ่อการ
ตรวจสอบ ควบคื มืดื แล การปฏื บืัตื ราชการของอบต.ควนสตอ 
2. หลืักการและเหตื ผล 

         องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ ให้ความร ่วมม อก ับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อำนาจหน้าที ่เพ ่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัต ิราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
เน  ่องจากเห นความส  าคัญของการตรวจสอบท ี่จะเป็นปัจจัยส  าคัญช่วยให้การด าเน ินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลควนสตอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลช่วยป้องกันหร อลดความเส ี่ยงจากการ
ดำเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมม อกับหน ่วยตรวจสอบ
ภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหว ัด, อ  าเภอ) แล้วองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ ยังให้ความส  าคัญก ับการ
ตรวจสอบภายในด้วยโดยให้ม ีเจ้าหน้าที ่ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอ ิสระ/มีแผนการ
ตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบภายในท ุกส่วนราชการ การให้ความร่วมม อก ับส  าน ักงานการตรวจ
เง ินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญช ีและงบการเง ินประจ าปี ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคล ัง มี
หน ้าท ี่ให้ค าช ี้แจงและอ  านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท ี่ของส  าน ักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้
ห ัวหน้าหน่วยงานผ ู้เบิก/ห ัวหน้าหน ่วยงานคลังปฏิบ ัติตามข้อทักท้วงโดยเร ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน น ับจากว ันท ี่
ได้ร ับแจ้งขอ้ท ักท ้วง กรณ ีท ี่ช ี้แจงข้อท ักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ย นยันว ่ายังไม่ม ีเหตุผลท ี่จะล ้างข้อท ักท้วง ก จะ
ดำเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร จส ิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้ร ับทราบผล
การวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด้วยการร ับเง ิน การเบิกจา่ยเง ิน การฝากเง ิน การเก  บร ักษาเง ิน และ
การตรวจเง ินขององค์กรปกครองสวนทองถ ิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ ิ่มเติมถ ึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณ ีที่มี
การตรวจสอบการท ุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและด าเน ินการ
ทางว ินัย งานวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรมไม่
เล  อกปฏิบัติ กรณ ีม ีเร ่องร้องเร ียนกล่าวหาบุคลากรท ี่ปฏิบัต ิราชการตามอ  านาจหน้าท ี่โดยมิชอบนอกจากนี้ ยังให้
ความร ่วมม อกับส านักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จ ังหว ัด ทีไ่ด้ด าเนินการตามอำนาจหน ้าที่เพ ่อการตรวจสอบ 
ควบคม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ  เพ ่อความโปร่งใส่ และป้องกันการ
ทุจริตและผลการบร ิหารงานท ี่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการท ุจร ิตแตอ่ย่างใด 
3. วืัตถื ประสงค  

3.1 เพ  ่อให้เป็นมาตรการจัดการกรณ ีได้ร ับทราบหร  อร ับแจ้ง หร  อตรวจสอบพบการท ุจร ิต 
3.2 เพ  ่อความโปรง่ใส่ และป้องก ันการท ุจร ิต ตามหล ักการบร ิหารก ิจการบ้านเม องท ี่ด ี

4. เป้าหมาย/ผลผลื ต 
ท ุกส  าน ัก/กอง/ฝ่าย จัดท  าข้อตกลงการปฏิบัต ิราชการต่อผู้บร ิหาร 

5. พื ้นทื ่ดื าเนื นการ 
ท ุกส  าน ัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 

6. วื ธื ดื าเนื นการ 
- ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร ่วมม อกับหน่วยตรวจสอบทีไ่ด้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพ ่อการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัต ิราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
- ปฏิบัต ิตามข้อท ักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก  าหนด 

7. ระยะเวลาด ืาเนื นการ 
 

 



-๒- 
 

          ๓ ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๒) 
8. งบประมาณดื าเนื นการ 

ใชจ้า่ยงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน ค่าใช้สอย และว ัสดุ 
9. ผื ้รืับผื ดชอบโครงการ 

ท ุกส  าน ัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
10. ตวชื ้วืัด/ผลลืัพธ  

10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ มีมาตรการจดัการ กรณ ีได ้ร ับทราบหร  อร ับแจ้ง หร  อตรวจสอบ
พบการท ุจร ิต 

10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ มีความโปร ่งใส่ และป้องก ันการท ุจร ิต ตามหล ักการบร ิหาร
ก ิจการบ้านเม องท ี่ด ี

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ชื ่อโครงการ กื จกรรมื“การพืัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพืัสด ” 
2. หลืักการและเหตื ผล/ทื ่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎ ีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเม องที ่ดี ซึ ่งกำหนดให้มีการ
บริหารราชการ อย่างมีประส ิทธ ิภาพและเก ิดความคุม้ค่าในเช ิงภารก ิจของร ัฐ และเก ิดประโยชน์ส ูงส ุดก ับประชาชน
และการปฏิบัต ิให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพ ัสดุหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒535 และแก้ไขเพ ิ่มเติมและกฎหมายอ  ่นๆ ท ี่เก ี่ยวของ 
3. วืัตถื ประสงคื  

3.1 เพ  ่อปร ับปร ุงการด าเน ินงานด้านจัดซ ้อจัดจ้าง 
3.2 เพ  ่อใช้เป็นข้อมลูในการรายงานผู้บร ิหาร 
3.3 เพ  ่อใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนจัดซ ้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
3.4 เพ  ่อให้ทราบปัญหาและอ ุปสรรคในการปฏิบัต ิงาน 
3.5 เพ  ่อใช้เป็นแนวทางในการปร ับปร ุงประส ิทธ ิภาพของการจดัหาพ ัสดุ 
3.6 เพ  ่อเป็นข้อมลูให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลื ต 
4.1 ผ ู้อ  านวยการกองคลัง 
4.2 เจา้หน ้าท ี่ผู้ปฏิบัต ิงานด้านพ ัสดุ 

5. พื ้นทื ่ดื าเนื นการ 
         องค์การบริการส่วนต าบลควนสตอ  
6. วื ธื ดื าเนื นการ 

6.1 จดัเก  บข้อมูลในการจดัซ ้อจัดจา้ง 
6.2 จ าแนกว ิธีการจดัซ ้อจัดจ้างและคิดเป็นรอ้ยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
6.3 สร ุปผลการจัดซ ้อจัดจา้ง 
6.4 สร ุปป ัญหาอ ุปสรรคในการปฏิบัต ิงาน 
6.5 รายงานผลการจดัซ ้อจัดจา้งประจ าปี 
6.6 รายงานการว ิเคราะห ์ผลการจดัซ ้อจัดจา้งประจ าปี 
6.7 เผยแพร ่ข้อมลูให้ประชาชนได ้ร ับทราบ 

7. ระยะเวลาด ืาเนื นการ 
๓ ปี (ป ีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๒) 

8. งบประมาณดื าเนื นการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผ ร้ืับผื ดชอบโครงการ 
งานพ ัสดุและทร ัพย ์ส ินองค์การบร ิหารส่วนต าบลควนสตอ 

10. ตืัวชื ้วืัด/ผลลืัพธื  
10.1 ประชาชนได้ร ับทราบข้อมลูในการบร ิหารงานของหน่วยงานด้วยความโปรง่ใส่มีประส ิทธ ิภาพ 
10.2 ผู้บร ิหารมีขอ้มูลในการวางแผนการบร ิหารงานให้ม ีประส ิทธ ิภาพ 

          10.3 ผ ู้ปฏิบัต ิงานมีข้อมูลในการพ ัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ ้อจัดจ้างให้ม ีประส ิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 



 

1. ชื ่อโครงการ : มาตรการ “แต งตืั้งผ ร้ืับผื ดชอบเก ่ยวกืับเรื ่องรอ้งเรื ยน” 
2. หลืักการและเหตื ผล 
                   ด้วยองค์การบริการส่วนต าบลควนสตอ มีนโยบายใช้หล ักธรรมาภิบาลส ่งเสร ิมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเร ่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห น ซึ ่ง
สามารถย ่นค าร ้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอ ินเตอรเ์น ตทางโทรศัพทห์ร  อแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
                   ฉะน ั้น เพ  ่อให้การด าเน ินการร ับเร  ่องร้องเร ียนเป็นไปด้วยความเร ียบร้อยสามารถแก้ไขความ
เด อดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผ ิดชอบการรับเร ่องร้องเรียน
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ รวมถึงจัดทำคู่ม อด าเน ินการเร  ่องร้องเร ียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลควนสตอ ข ึ้นเพ  ่อด าเน ินการมาตรการจัดการในกรณ ีได้ร ับทราบหร  อร ับแจ้งเร  ่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน ้าท ี่
ร ับผ ิดชอบได้ถ อปฏิบัต ิให้เป็นแนวทางเดียวก ัน 
3. วืัตถื ประสงคื  

3.1 เพ  ่อจัดให้ม ีเจา้หน ้าท ี่ผู้ร ับผ ิดชอบด าเน ินการร ับแจ้งเร  ่องรอ้งเร ียนต่างๆ 
3.2 เพ  ่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณ ีได้รับทราบหร อรับแจ้งหร อตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการ ปฏิบัต ิงานท ี่สอดคลองก ับกฎหมาย ระเบียบและหล ักเกณฑ์เก ี่ยวข้องอย่างถ ูกตอ้ง 
4. เป้าหมาย/ผลผลื ต 
           มีการมอบหมายแต ่งต้ังเจา้หน ้าท ี่ร ับผ ิดชอบด าเน ินการเก ี่ยวก ับเร ่องร้องเร ียน 
5. พื ้นทื ่ดื าเนื นการ 
           องค์การบริการส่วนต าบลควนสตอ 
6. วื ธื ดื าเนื นการ 

6.1 ก  าหนดผู้ร ับผ ิดชอบเร  ่องรอ้งเร ียน 
6.2 จดัท  าคู่ม  อด าเน ินการเร  ่องรอ้งเร ียนขององค์การบริการส่วนต าบลควนสตอ  
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร ่องร้องเรียนเพ ่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ด าเนินการแก้ไขป ัญหาเร  ่องร้องเร ียนท ี่ได้ร ับจากช ่องทางการร้องเร ียนต่างๆ ให้เป็นไปในท ิศทางเดียวก ัน โดยโปร่ง
ใส่และเป็นธรรม 

6.4 เผยแพร่กระบวนการและข ั้นตอนในการด าเน ินงานเก ี่ยวก ับเร  ่องร้องเร ียนขององค์การบริการส่วนต าบล
ควนสตอ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท ั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและข ั้นตอนดังกล่าวได้ตรงก ับความต้องการ 
7. ระยะเวลาด ืาเนื นการ 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖๒-๒๕๖๒ 
8. งบประมาณดื าเนื นการ 

ไมใชง้บประมาณ 
9. ผ ร้ืับผื ดชอบโครงการ 

ส  าน ักงานปล ัดองค์การบริการส่วนต าบลควนสตอ 
10. ตืัวชื ้วืัด/ผลลืัพธื  
          เจ้าหน ้าที่รับผ ิดชอบดำเน ินการเกี่ยวกับเร ่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเร ่องร้องเรียนขององค์การ
บริการส่วนต าบลควนสตอ ตามคู่ม อด าเน ินการเร  ่องร้องเร ียนขององค์การบริการส่วนต าบลควนสตอ โดยปฏิบัต ิ
ตามข ั้นตอนการปฏิบัต ิงานท ี่สอดคล้องก ับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท ี่เก ี่ยวข้องอย่างถ ูกตอ้ง 



1. ช ่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปร งศ นย ข้อม ลข าวสารขององค การบร หารส วนต าบลให้ม 
ประส ทธ ภาพมากย ่งขึ้น” 
2. หลักการและเหต ผล 
            ตามมาตรา  9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ .ศ . 2540 บัญญัติให้
หน่วย งานของรัฐ ต้อ งจัด ให ้ม ีข ้อม ูล ข่า วส ารของร าชการอย่า งน ้อยตามที ่กฎหมายก าหนด ไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที ่จัด เก บรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้าง
ขว้างในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐ  
             ดังนั้น  เพ ่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนสตอ จึง ได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ ่ง ได้รวบรวมไว้  โดย
จัด เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอให้บริการ  ณ  ศูนย์บริการรวมข้อมูล
ข่าวสาร  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์  งานบริหารงานทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้เพ ่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตน
อย่างเต มที่ในการแสดงความคิดเห นและใช้สิทธิทางการเม องได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการ
รักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
3. วัตถ ประสงค  

3.1 เพ ่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่
บิดเบ อนข้อเท จจริง 

3.2 เพ ่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลควนสตอ 
4. เป้าหมาย/ผลผล ต 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ  จ านวน 1 แห่ง 
5. พ ้นท ่ด าเน นการ 

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ  
6. ว ธ ด าเน นการ 

6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหา พัสดุ  การค านวณราคากลางรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่กฎหมาย  ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผ ยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได้ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด  

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ.2540 

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ .ร .บ .ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ . 2540 
6.6 มีบริการอินเตอร์เน ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
6.7 มีการจัดเก บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาด าเน นการ  
ปีงบประมาณ พ .ศ. 25๖2-๒๕๖๒ 



-๒- 
 

8. งบประมาณด าเน นการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผ ้รับผ ดชอบโครงการ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

10. ตัวช ้ วัด/ผลลัพธ  
-จ านวนศูนย์ ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ชื ่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตื เดื อดรื้อนรื าคาญ ดื้านการสาธารณสื ขและสื ่งแวดล้อม 
2. หลืักการและเหตื ผล/ทื ่มาของโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ควนสตอ เป็นส ่วนงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้าน
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้น
การบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ ้อต่อการดำรงชีวิตได้อย ่างปกติสุข ดังนั้นเม ่อมีกรณีการ
แจ้งเร ่องราวหร อร ้องทุกข์มีลักษณะที่ เกี่ยว ข้องก ับสภาพส ิ่งแวดล ้อมท ี่ม ีเหตุเด อดร้อนร  าคาญ เช่น กล ิ่น
เหม น  เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเน ินการตรวจสอบและแก ้ไขเหตุเด อดร้อน
ร  าคาญน ั้นเพ  ่อแก้ไขป ัญหาให้ประชาชนโดยเร  ว 
3. วืัตถื ประสงค  

3.1 เพ ่อรับแจ้งป ัญหาความเด  อดร้อนของประชาชนในพ ้นที ่เกี ่ยวกับเหตุเด  อดร้อนรำคาญตาม
พระราชบ ัญญัติการสาธารณส ุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถ ูกต้องรวดเร  ว 

3.2 เพ  ่อเป็นการบร ิการประชาชนให้อยู่ ในสภาพแวดล้อมท ี่ด ีเสมอ 
3.3 เพ  ่อเป็นการก  าหนดข ั้นตอนการด าเน ินงานของเจ้าหน ้าที่ 

4. เป้าหมาย 
ร ับแจ้งเร  ่องรอ้งเร ียน/ร้องท ุกข์เก ี่ยวก ับเหตุเด อดร ้อนร  าคาญจากประชาชนในพ  ้นท ี่ต าบลควนสตอ 

5. วื ธื ดื าเนื นการ 
5.1 จัดทำค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผ ู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเหตุเด อดร้อนรำคาญ (เจ้าหน้าที่

ภายในกอง สาธารณส ุขและส ิ่งแวดลอม) 
5.2 เผยแพรป่ระชาส ัมพ ันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ ้งเหตุเด อดร้อนร  าคาญ 
5.3 ร ับแจ้งโดยตรงหร  อร ับเร  ่องผ่านศูนย์ร ับเร  ่องราวร ้องท ุกข์ต าบลควนสตอ 
5.4 ด าเน ินการออกตรวจพ  ้นท ี่ เร  ่องร ้องเร ียน/ร้องท ุกข์ และนำเร ่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณา

สั่งการเจ้าหน ้าที่ ผู้เก ี่ยวข้อง เพ  ่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
5.5 แจ้งผลการปฏิบัต ิงานให้ผู้รอ้งทราบ 15 ว ัน น ับแต่วันร ับแจ้ง 

6. ระยะเวลาดื าเนื นการ 
ให้บริการในวันเวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
โดยช ่องทางร้องทุกข์/รอ้งเร ียน ได้แก่ 1) ไปรษณ ีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว  บไซต์ 5) เฟสบุค 

7. งบประมาณดื าเนื นการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผ ร้ืับผื ดชอบโครงการ 
กองสาธารณส ุขและส ิ่งแวดล ้อม องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 

9. ตืัวชื ้วืัด/ผลลืัพธ  
9.1 มีสถ ิต ิจ านวนเร  ่องร้องท ุกข์/ร้องเร ียนเหตุเด อดร้อนรำคาญเป็นประจำท ุกเด อนทำให้เห นว่าประชาชน

ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกันแสดงให้เห นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแลการด าเน ินงานของ อบต.ควนสตอ 

9.2 สามารถด า เน ินการแก้ไขปร ับปร ุงเหตุเด อดร้อนร  าคาญตามเร  ่องท ี่ประชาชนแจ้งเหตุหร  อ
รอ้งเร ียน/รอ้งท ุกข์ 

9.3 ออกตรวจพ  ้นท ี่และแจ ้งผลการด าเน ินการให้ผู้ร้องเร ียนทราบภายใน 15 ว ัน 



 
1. ชื ่อโครงการ : ประชื มประชาคมหม  บ้านและประชาคมตื าบลประจื าปี 
2. หลืักการและเหต ืผล/ทื ่มาของโครงการ 
               กฎหมายท ี่ เก ี่ยวของก ับการกระจายอ  านาจและองค์กรปกครองสวนท้องถ ิ่น เป็นกฎหมายท ี่
ค่อนข้างใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยก ันท  าให้ประชาชนยังไม่อาจได้ร ับทราบถ ึงความส  าคัญของการ
กระจายอ  านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ  านาจ องค์การบร ิหารสวนต าบลควนสตอ 
จึงได้จัดท  าโครงการอบต.ส ัญจร ประช ุมประชาคมหม ู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี ขึ้นเพ ่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำค ัญของการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
พ ัฒนาท้องถ ิ่นตนเอง 
3. วืัตถ  ืประสงค  
                   เพ  ่อให้การบร ิหารจัดการเป็นไปตามหล ักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส่ และตรวจสอบ
ได้เพ ่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถ ึงการมีส่วนร่วมในการบร ิหารงานขององค์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น
เพ  ่อร ับฟังความคิดเห นข ้อเสนอแนะในการพ ัฒนาท้องถ ิ่นและรายงานการด าเน ินงานประจ าปีงบประมาณ 
อ ีกทางหน ึ่งด้วย 
4. เป้าหมาย 
                ผ ู้นำองค์กรประชาชนเช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ ้าน สารวัตรกำนัน ผู้นำชุมชน
แพทย์ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส ่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปจำนวนไม่น้อยกว่า ๓00 คน 
5. วื ธ  ืดื าเนื นการ 

5.1 ติดต่อประสานงานก ับเจ้าของสถานที่ 
5.2 แต ่งตั้งคณะท  างาน 
5.3 วางแผนก  าหนด ว ัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พรอ้มก  าหนดตารางการฝ ึกอบรม 
5.4 เสนอโครงการเพ  ่อขออน ุม ัต ิงบประมาณจากองค์การบร ิหารสวนต าบลควนสตอ 
5.5 ด าเน ินโครงการตามว ัน เวลา ท ี่ก าหนด 

6. ระยะเวลาการดื าเนื นการ 
3 ปี (ป ีงบประมาณ 25๖2 – 25๖๒) 

7. งบประมาณ 
    ๒๐,๐๐๐ บาท 

8. ผื ้รืับผื ดชอบโครงการ 
ส  าน ักงานปล ัด องค์การบร ิหารสวนต าบลควนสตอ 

9. ตืัวชื ้วืัด/ผลลืัพธ  
 ผู้ เข้า ร่ว มป ระช ุมป ระชาคมสามารถ เข้า ใจกา รบ ร ิห า รงานแบบการมีสวน ร่วม  ตระหน ักถ ึง

ความส  าคัญของการกระจายอ  านาจและเป็นการสร้างท ัศนคติท ี่ด ีระหว่างประชาชนและหน่วยการบร ิหาร
ราชการส่วนท้องถ ิ่น 
 



1. ชื ่อโครงการ : มาตรการแต งตั้งคณะกรรมการสนับสนื นการจืัดทื าแผนพัฒนาองค การบร หารส วน
ต าบล 
2. หลืักการและเหต ืผล/ทื ่มาของโครงการ 

ตามระ เบ ียบ กระทรวงมห าดไทย ว่าด ้วย การจ ัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนท ้องถิ ่น         
พ.ศ.25๒๘ หมวด1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนาข้อ 7 (2) และข้อ 9 กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดท าแผนพ ัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถ ิ่นในร ูปของคณะกรรมการ 

ดังน ั้น เพ  ่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ อบต.มีองค์กรใน
การจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอโดยส านักปลัด งานว ิชาการและแผนงานจึงแต ่งตั้ง
คณะกรรมการสน ับสน ุนการจัดท  าแผนพ ัฒนาอบต.ควนสตอ ข ึ้น 
3. วืัตถ  ืประสงคื  

เพ  ่อส ่งเสร ิมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอและตัวแทนประชาชนจากท ุกภาคส่วน
ได้ม ีส ่วนร่วมและแสดงความคิดเห นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
และแผนพัฒนาสี ่ปี อบต.ให้สอดคล้องกับประเด นหลักการพัฒนาที่ประชาคม อบต.และคณะกรรมการ
พ ัฒนาอบต. ก  าหนดด้วยความถ ูกต้อง โปรง่ใส่และส ุจร ิต 
4. เปื้าหมาย/ผลผล ืต 

คณะกรรมการสน ับสน ุนการจัดท  าแผนพ ัฒนา อบต. จ านวน    ๑๑     คน 
5. พื ้นทื ่ดื าเนื นการ 

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
6. วื ธ  ืดื าเนื นการ 

6.1 จัดประช ุมคณะกรรมการช ุมชนเพ  ่อคัดเล  อกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
7. ระยะเวลาดื าเนื นการ 

คณะกรรมการสน ับสน ุนการจัดท  าแผนพ ัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอบางต าแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯกำหนด ในวันที่  16 กันยายน 25๖๐ องค์การ
บริหารส่วนต าบลควนสตอจึงต้องดำเนินการคัดเล อกบุคคลในต าแหน่งดังกล ่าวมาดำรงต าแหน่งคณะกรรมการ
สน ับสน ุนการจัดท  าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ กรรมการฯที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง
เพ ่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท  าแผนพ ัฒนา ข ้อ 7(2) และข้อ 9 ท ี่ก าหนด 
8. งบประมาณดื าเนื นการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผ ร้ืับผื ดชอบโครงการ 

งานว ิเคราะห์นโยบายและแผน งานว ิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
10. ตืัวชื ้วืัด/ผลลืัพธ  

องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลควนสตอเพ ่อเป็นองค์กรในการยกร่างหร อจัดทำร่างแผนยุทธ์ศาสตร์การพ ัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ควนสตอและร่างแผนพ ัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอเพ  ่อใช้เป็นแผนพ ัฒนาในการพ ัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลควนสตอความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส่ สุจริต และให้ความสำคัญในการต่อต้านการท ุจร ิต 



๑. ชื ่อโครงการ : มาตรการแต งตืั้งตืัวแทนประชาคมเขื้ารื วมเป็นคณะกรรมการตรวจรืับงานจ้าง 
2. หลืักการและเหต ืผล/ทื ่มาของโครงการ 
             ตามท ี่อ งค์การบร ิห ารสวนต าบลควนสตอ ได้ด  า เน ินการตามข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในด้านการจัดซ ้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่นในรอบปีงบประมาณและส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน  (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข งขันกับมาตรการการป้องก ันการท ุจร ิตในองค์การบร ิหารสวน
ต าบลควนสตอ 
3. วืัตถ  ืประสงคื  
           เพ ่อเป  นกลไกภาคประชาชน  (โดยวิธีผ่านการประชาคม ) ในการมีส ่วนร่วมกับองค์การบริหาร
สวนต าบลควนสตอ อย่างแข  งข ันส  าหร ับการท  างานขององค์การบร ิหารสวนต าบลควนสตอ ได้ม ีกฎหมาย 
ระเบียบ ข ้อบังคับก  าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้
ม ีส่วนร่วมอย่างแข งขันกับมาตรการการป้องกันการท ุจริตในองค์การบร ิหารสวนต าบลน ั้นค อได้ท  าหน้าท ี่
อย่างถ ูกต้อง 
4. เป้าหมาย 

  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท ั้ง ๑๐ หมู่บ้าน 
5. วื ธ  ืการดื าเนื นการ 

5.1 ส ่งเสร ิมกลไกภาคประชาชน  (โดยผ่านการประชาคม) ให้ม ีส่วนร่วมก ับองค์การบร ิหารส ่วน
ต าบลควนสตออย่างแข  งข ัน สำหรับการทำงานขององค์การบร ิหารส่วนต าบลควนสตอ ได้มีกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม)ต้องไปมีส ่วนเกี่ยวข้องกับองค ์การบริหารสวนต าบล
ควนสตอ ในหลายๆส ่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส ่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพ ัสดุ
เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา ,เป็นกรรมการพ ิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจ
ร ับพ ัสดุ และเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้ม ีความรู้ค วามเข้า ใจ เร  ่อ งระเบียบฯว ่าด้วยการพ ัสดุ                
เพ  ่อเร ียนรู้ท  าความเข้าใจ ระเบียบต่างๆจะได้ปฏิบัต ิได้อย่างถ ูกต้อง 
6. ระยะเวลาการดื าเนื นการ 

ด าเน ินการท ุกปีงบประมาณ 
7. งบประมาณดื าเนื นการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
8. ผื ้รืับผื ดชอบโครงการ 

กองคลัง องค์การบร ิหารส ่วนต าบลควนสตอ 
9. ตืัวชื ้วืัด/ผลลืัพธ  

9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเน ินงานและตรวจสอบการด าเน ินงานขององค์การบร ิหาร
สวนต าบลควนสตอ 

9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหน ักถ ึงส ิทธิหน้าท ี่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถ ิ่นของตนเอง 
 

 

 



1. ชื ่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมื นผลการปฏื บืัตื ตามหลืักเกณฑ และ
ว ธื การบรื หารก จการบ้านเมื องทื ่ดื ขององค การบรื หารส วนตื าบลควนสตอ 

 
2. หลืักการและเหตื ผล/ทื ่มาของโครงการ 

ตามแนวทางและว ิธ ีก ารบ ร ิห ารก ิจ การบ ้าน เม  อ งที ่ด ีข อ งอ งค ์ก รปกครองสวนท ้อ งถิ ่น                        
ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และ หมวด 7 แห ่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหล ักเกณฑ์และว ิธีการบร ิหารก ิจการ
บ้านเม องท ี่ด ีพ.ศ. 2546 

1. การบร ิหารราชการเพ  ่อให้เก ิดผลส ัมฤทธ ิ์ต ่อภารก ิจของร ัฐ 
2. การบร ิหารราชการอย่างมีประส ิทธ ิภาพและเก ิดความคุ้มค่าในเช ิงภารก ิจของร ัฐ 
3. การปร ับปร ุงภารก ิจขององค์กรปกครองส่วนท ้องถ ิ่น 
4. การประเมินผลการปฏิบัต ิราชการ 
ด ังนั้น เพ ่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอให้เกิดความ

โปร ่งใส่ ตรวจสอบได้ เสร ิมสร้างบทบาทของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน
และเพ ่อให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเม องทีด ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ ึ่ง
สอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหล ักเกณฑ์และว ิธีการบร ิหารก ิจการบ้านเม อง
ท ี่ด ีพ.ศ. 2546 

 
3. วืัตถื ประสงคื  

1. เพ ่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดความโปร่งใส่ตรวจสอบได้ 
   เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
2. เพ ่อเป ิดโอกาสให้ประชาชนเข ้ามามีส ่วนร่วมและแสดงความคิดเห นในการบร ิหารงานขององค์การ 
    บริหารส่วนต าบลควนสตอ 

4. เปื้าหมาย 
ผ ู้แทนช ุมชน ผู้แทนสภาท ้องถ ิ่น ผู้ทรงคุณว ุฒิ ผู้แทนพน ักงานส่วนต าบล 

 
5. พื ้นทื ่ดื าเนื นการ 

องค์การบร ิหารส่วนต าบลควนสตอ 
 

6. วื ธื ดื าเนื นการด าเน นงาน 
6.1 จดัท  าค าส ั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการ 
6.2 ประเมินผลการปฏ ิบ ัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการบร ิหารกิจการบ้านเม องท ี่ด ี
6.3 รายงานผลการพ ิจารณาใหผู้้บร ิหารทราบตามหล ักเกณฑ์ฯก  าหนด 

 
7. ระยะเวลาดื าเนื นการ 

3 ป ี(ปีงบประมาณ 25๖๒ – 25๖๒) 
 

8. งบประมาณดื าเนื นการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 

 
9. ผื ้รืับผื ดชอบโครงการ 

ส  าน ักงานปล ัด องค์การบร ิหารสวนต าบลควนสตอ 
 
 



                                               -๒- 
 

 
10. ตืัวชื ้วืัด/ผลลืัพธื  

                  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดส ินใจในการบร ิหารงานขององค์การบร ิหาร
สวนต าบลควนสตอ หร  อโครงการท ี่ม ีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ท  าให้องค์การบร ิหารส่วนต าบลควน
สตอ มีความโปร ่งใส่ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช อ่โครงการ : โครงการจืัดทื ารายงานการควบคื มภายใน 
 

2. หลืักการและเหตื ผล/ทื ่มาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเง ินแผ ่นดินว่าด้วยการก  าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน          

พ.ศ. 2544 ก  าหนดให้หน่วยร ับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท ี่ได้ก าหนดไว้รายงานต่อผู้ก าก ับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นด ินอย่างน้อยปีละหน ึ่งคร ั้งภายในเก้าส ิบว ันน ับจากว ันส ิ้นป ีงบประมาณ 

ดังนั้น เพ ่อให้การปฏิบ ัติถูกต้องและเป็นไปตามท ี่ระเบียบฯกำหนด องค์การบริหารส่วนต าบล 
ควนสตอ จ ึงได้มีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามท ี่คณะกรรมการตรวจเง ินแผ่นดินก  าหนดเป็น
ประจ าท ุกป ี
 

3. วัตถื ประสงค  
1. เพ  ่อติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2. เพ  ่อสร ุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 

                 ตามแบบท ี่ระเบียบฯ ก  าหนด 
3.เพ ่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต ่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการ 

               ตรวจเงินแผ่นดินตามก  าหนด 
 

4. เปื้าหมาย/ผลผลื ต 
ส่วนราชการท ุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 
5. พื ้นทื ่ดื าเนื นการ 

ส่วนราชการท ุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

6. วื ธื ดื าเนื นการ 
1. แต ่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
2. แตง่ต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน ่วยงานย่อย 
3. ผ ู้บร ิหารมีหน ังส  อแจ้งให้ท ุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อยด าเนินการประเมิน

องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปร ับปร ุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเน ินการรวบรวมเพ ่อ

จัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กรและน  าเสนอผ ู้บร ิหารพร้อมจัดส่งรายงานให้
ผู้ก าก ับดูแลและคณะกรรมการตรวจเง ินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการดื าเนื นการ 
    ป ีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒-๒๕๖๒ 

 
8. งบประมาณดื าเนื นการ 

    ไม่ใช้งบประมาณด าเน ินการ 
 

9. ผื ้รืับผื ดชอบโครงการ 
    งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯองค์การบริหารส่วนต าบล 
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10. ตืัวชื ้วืัด/ผลลืัพธื  

1. บุคลากรมีความรู้ความเข ้าใจในการปฏิบัต ิงานเพ  ่อให้เก ิดประส ิทธ ิภาพส ูงส ุด 
2. ลดโอกาสความผ ิดพลาด ป้องก ันและลดความเส ี่ยงต่อการปฏ ิบัต ิงาน 
3. เก ิดประโยชน ์ส ูงส ุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื ่อโครงการ : กื จกรรมตื ดตามประเมื นผลการควบคื มภายใน 
 

2. หลืักการและเหตื ผล/ทื ่มาของโครงการ 
ระบบการควบค ุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเคร ่องม อในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ

เป็นในภาคร ัฐ หร  อเอกชนท ั้งขนาดเล  กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหร อลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซ ึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที ่ผ  ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได ้ม ีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให ้ใช้เป็นเร ่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หน ังส  อส ั่ง
การ และหน ังส  อตอบขอหาร  อต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท ี่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหร อกฎเกณฑ ์ทีทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจดการด้าน
อ ่นๆ นอกเหน  อจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท ี่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมท ี่ครอบคล ุมงานท ุกด้านและ
สามารถสะท ้อนภาพให้เห นเป็นองค ์รวมของ หน่วยงานน ั้นๆ ว่ามีการด าเน ินงานท ี่ม ีประส ิทธ ิภาพและ
ประส ิทธ ิผลหร  อไม่เพ ียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็น
ช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเส ียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่ส ัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส ่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากการกำหนดหน ้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง 
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหน ึ่งเพ ียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม ่ม ีประส ิทธ ิภาพ
เพ ียงพอตลอดจน ขาดการประเม ินและการบร ิหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น 
และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวท ันสมัยอยู่เสมอ 

                    องค์การบร ิหารส่วนตำบลควนสตอ พิจารณาแล้วเห นว่าเพ ่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนด
ระบบการควบคมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบ ัติงานในหน่วยงานจึงได ้กำหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค์การบร ิหารสวนต าบลควนสตอ ข ึ้น 
 

3. วืัตถื ประสงคื  
3.1 เพ ่อให้การปฏิบ ัติงานเป็นไปอย่างมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป 

อย่างประหย ัดและคุ้มค่า โดยลดข ั้นตอนการปฏิบัต ิงานท ี่ซ้ าซ้อนหร  อไม่จ าเป็น ลดความเส ี่ยงหร  อผลเส ียหายด ้าน
การเงินหร อด้านอ ่นๆ ที่อาจ มีข้ึน 

3.2 เพ ่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช ่อถ อได้ สร้างความมั่นใจแก่ 
ผ ู้บริหารในการ ตัดส ินใจเก ี่ยวก ับการบร ิหารและการปฏิบัต ิงาน และบุคคลภายนอกท ี่เก ี่ยวข้อง 

3.3 เพ ่อให้บ ุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง  ่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบ ียบ
ข้อบังคับต ่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถ ูกตอ้งและครบถ้วน 

 
4. เป้าหมาย 

เพ ่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส ่วนต าบลควนสตอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหร อลดความเสียงของหน่วยงานให้
อยู่ในระดับที่ยอมร ับได้ ซ ึ่งจะทำให้การ ปฏิบัต ิงานและการจดังานของหน่วยงานบรรล ุตามว ัตถ ุประสงค์ 

  
5. วื ธื ดื าเนื นการ 

5.1 แตง่ต้ังคณะท  างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเง ิน
แผ่นดินว ่าด้วยการก  าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
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5.2 ประช ุมคณะท  างานเพ  ่อปร ับปร ุงพ ัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน ่องเพ ่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและ ตามนโยบายของร ัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพ ัฒนาองค์การบร ิหารส่วนต าบล
ควนสตอ เป็นไปอย่างมีประส ิทธ ิภาพและประส ิทธ ิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท  างานฯ เพ  ่อสร ุปขอมูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัต ิงาน ความคิดเห นและอ ุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบร ิหารสวนต าบลและ
ผ ู้บร ิหารทราบ 

 
6. สถานท ่/ระยะเวลาด าเน นงาน 

องค์การบร ิหารสวนต าบลควนสตอ / ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๒) 
 
7. หนื วยงานรืับผื ดชอบ 

ท ุกกอง/ส  าน ัก ขององค์การบร ิหารสวนต าบลควนสตอ 
 
8. งบประมาณดื าเนื นการ 
             ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ประโยชน ทื ่คาดว าจะได้รืับ 

1. การด าเน ินงานของหน่วยงานบรรล ุวัตถ ุประสงค์ท ี่วางไว้อย่างมีประส ิทธ ิภาพ 
2. การใช้ทร ัพยากรเป็นไปอย่างมีประส ิทธ ิภาพ ประหยัด และค ุ้มค่า 
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเง ินท ี่ถูกตอ้ง ครบถ้วนและเช  ่อถ  อได้ สามารถน  าไปใช ้ในการตัดส ินใจ 
4. การปฏิบัต ิในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข ้อบังคับท ี่ 

                วางไว้ 
5. เป็นเคร  ่องม อช่วยผู้บร ิหารในการก  าก ับดูแลการปฏิบัต ิงานดีอยา่งดียิ่ง 

 
10. ตืัวชื ้วืัด/ผลลืัพธื  

10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท ี่เสร  จตามก  าหนดเวลา 
10.2 ก ิจกรรมการควบคมุภายใน รอ้ยละ 80 ได้ด  าเน ินการแก้ไข 
10.3 ร ้อยละของหน ่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคมุภายในครบท ุกงาน 
10.4 มีการจดัการความรูท้ ี่เก ี่ยวของก ับการควบคุมภายใน 
10.5 ระดับความพ ึงพอใจของผู้ท ี่เก ี่ยวของในการจัดท  ารายงานการประเมินผลการ

ควบคมุภายใน (ร ้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. ชื ่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความร ้ดา้นระเบ ยบ กฎหมายทื้องถ ่น ผ ้บรื หาร และสมาชื กสภาทองถ ่น 
2. หลืักการและเหตื ผล/ทื ่มาของโครงการ 
              ในการบร ิหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง ่อนไข 
และหล ักเกณฑ์ ต่างๆ ท ี่สมาช ิกสภาท ้องถ ิ่นและผู้บร ิหารท้องถิ่นได้รับการเล อกตั้งมาจากประชาชนต ้องรู้และยึด
เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ป ัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเร ่องขาด
ความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หร  อขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส ั่ง เง  ่อนไขและ
หล ักเกณฑ ์ต่างๆ ท ี่ม ักมีการปร ับปรุงเปลี่ยนแปลงหร อเพิ่มเติมเสมอ เท่านั้นหากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหร  อ
การตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หร อกฎเกณฑ์ เง  ่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเส ียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ ิ่นและท  าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหร  อการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นต ้องล้าช้าเพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
อย่างแท้จร ิง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจ ึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าส ั่ง และหล ักเกณฑ์ต่างๆที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค ์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นอันมีผลให้เกิดประสิทธ ิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น รวมทั้งสมาช ิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสียงกับการกระท  าผ ิดกฎหมายหร อถ ูกตรวจสอบ 
               ดังน ั้น  เพ  ่อให้ผ ู้บร ิหารและสมาช ิกสภาอบต.ควนสตอเพิ ่มพ ูนความรู้ความเข ้าใจระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว ่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถน พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการย ่น
บัญชีแสดงรายการทร ัพย์สินและหนี ้ส ิน มีความรู ้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการที ่เป ็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส ่วนบุคคลและประโยชน ์สวนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ ส  าหร ับเจ้าหน้าท ี่ของร ัฐเร  ่องการ
ร ับทร ัพย ์ส ินหร  อประโยชน์อ  ่นใดของเจ้าหน้าท ี่ของร ัฐ ตามมาตรา 103 แห ่งกฎหมายประกอบร ัฐธรรมน ูญว่าด้วย
การป้องก ันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการส านักปลัดอบต.ควนสตอ จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ 
ด้านระเบยีบ กฎหมายท ้องถ ิ่น ผู้บร ิหาร และสมาช ิกสภาท้องถ ิ่น 
3. วืัตถื ประสงค  
                 3.1 เพ ่อให้ผู ้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ควนสตอ เพิ ่มพูนความร ู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประช ุมสภาท ้องถ ิ่น พ.ศ. 2547 
                 3.2 เพ  ่อให้ผ ู้บริหารและสมาชิกสภาอบต.ควนสตอ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการย ่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหน ี้ส ิน 
                 3.3 เพ ่อให้ผ ู้บริหารและสมาชิกสภาอบต.ควนสตอ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน ์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการท ุจร ิต 
                  3.4 เพ  ่อให้ผู้บร ิหารและสมาช ิกสภาอบต.ควนสตอ มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏ ิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที ่ของรัฐเร ่องการทรัพย์สินหร อประโยชน์อ ่นใดของเจ้าหน้าที ่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมน ูญว่าด้วยการป้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต 
4. เปื้าหมาย/ผลผลื ต 
                 ผู้บร ิหาร อบต. จ านวน ๒  คน และสมาช ิก อบต. จ านวน ๒๐ คน รวม ๒๒ คน 
5. พื ้นทื ่ดื าเนื นการ 
                  ส  าน ักงานปลัด อบต.ควนสตอ 



-๒- 
 

                 6.1 จดัท  าโครงการ/แผนงาน 
                 6.2 ประชาส ัมพ ันธ์โครงการ ว ัน เวลา และสถานท ี่ให้แก่ผู้บร ิหาร และสมาช ิกสภา อบต.เข้าร ับการ
อบรม 
                 6.3 อบรมใหค้วามรูโ้ดยว ิทยากรพร ้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
                  6.4 ประเมินผลและสร ุปผลการด าเน ินการ 
7. ระยะเวลาด ืาเนื นการ 
                  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒-๒๕๖๒ 
8. งบประมาณดื าเนื นการ 
                   ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผ ร้ืับผื ดชอบโครงการ 
                  งานน ิต ิการ ส  าน ักงานปล ัด อบต. 
10. ตืัวชื ้วืัด/ผลลืัพธ  
                  10.1 ผ ู้บร ิหารและสมาช ิกสภา อบต.ได้เพ ิ่มพ ูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประช ุมสภาท้องถ ิ่น พ.ศ.2547 
                  10.2 ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ควนสตอ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการย ่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
                 10.3 ผ ู้บร ิหาร และสมาช ิกสภาอบต.ควนสตอ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด  าเน ินก ิจการท ี่เป็นการ
ข ัดก ันระหว ่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการท ุจร ิต 
                 10.4 ผ ู้บร ิหารและสมาช ิกสภาอบต.ควนสตอ มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัต ิส  าหร ับ
เจ้าหน้าท ี่ของรัฐเร ่องการร ับทร ัพย์ส ินหร  อประโยชน์อ  ่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 103 แห ่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการท ุจร ิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ชื ่อโครงการ : กื จกรรมการส งเสรื มและพืัฒนาศืักยภาพสมาชื กสภาท้องถ ่น 

 
2. หลืักการและเหตื ผล/ทื ่มาของโครงการ 

      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเม อง เศรษฐกิจ และ
สังคม ด้วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความร ู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นใหม่ความพร้อมที่จะ
รับภารกิจและการจัดบริการให ้แก่ช ุมชนจึงเป็นเร  ่องท ี่ส  าคัญอย่างยิ่งประกอบก ับการให้การศึกษาอบรมเป็นส ิ่ง
ส  าคัญประการหน ึ่งท ี่องค์การบร ิหารส ่วนตำบลควนสตอได้ดำเนินการเพ ่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และ
ท ักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ หน้าที่ รวมถ ึงมีความรู้ความเข้าใจ
เก ี่ยวก ับระเบียบขอกฎหมายต่างๆ ท ี่เก ี่ยวข ้องก ับท้องถิ่นด้วยเพ ่อพัฒนาตนเองและสามารถน  าความรู้ไปใช้ให
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัต ิหน ้าท ี่ได้อย่างมีประส ิทธ ิภาพและมีประส ิทธ ิผล 

        ด ังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ จึงได้ม ีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอเพ ่อเป็นการเพิ่มประสิทธ ิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนา
องค์กรพัฒนาท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีความเจร ิญก ้าวหน้า 

 
3. วืัตถื ประสงคื  

3.1 เพ  ่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ ์การทำงานให้ก ับสมาชิกสภาท้องถิ่นใหม่ความเข้าใจใน
การทำงานตามบทบาทและอ  านาจหน้าที ่

3.2 เพ  ่อให ้สมาช ิกสภาท้องถ ิ่นได้ม ีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัต ิงานท ี่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
3.3 เพ  ่อส่งเสร ิมให้สมาช ิกสภาท้องถ ิ่นได้เพ ิ่มศักยภาพในการพ ัฒนาท ้องถ ิ่นได้อย่างถ ูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลื ต 
สมาช ิกสภาองค์การบร ิหารส ่วนต าบลควนสตอ  จ านวน ๒๐ คน 

 
5. พื ้นทื ่ดื าเนื นการ 

 ท ั้งในองค์การบร ิหารสวนต าบลควนสตอและหน ่วยงานท ี่จัดฝึกอบรม 
 

6. วื ธื การดื าเนื นการ 
6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตำบล

และหน่วยงาน ภายนอกเพ  ่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาช ิกสภาท้องถ ิ่นเข้าร ับการอบรมหร  อรว่มประช ุมส ัมมนา
แล้วแต่กรณี 

6.2 เม  ่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้วดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ ่อส่ง
สมาช ิกสภาท้องถ ิ่นเข้าร ับการฝึกอบรมหร  อเข้ารว่มประช ุมหร  อด าเน ินการจัดฝ ึกอบรมเองโดยส  าน ัก/กอง งานท ี่
ร ับผ ิดชอบ 

6.3 แจ ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ ่นผู ้ผ ่านการฝึกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบร ิหารสวนต าบลควนสตอ 

6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดำเน ินการประเม ินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่นและรายงาน
เสนอนายกองค์การบร ิหารส ่วนต าบลควนสตอ ทราบ 

 
7. ระยะเวลาดื าเนื นการ 

3 ป ี(ป ีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๒) 



                                                -๒- 
 

 
8. งบประมาณดื าเนื นการ 

     ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 

9. ผื ้รืับผื ดชอบโครงการ 
ฝ่ายบร ิหารงานบุคคลส  าน ักงานปล ัดองค์การบร ิหารสวนต าบลควนสตอ 

 
10. ผลลืัพธื  

10.1 สมาช ิกสภาท้องถ ิ่นมีความรูค้วามเข้าใจในการท  างานตามบทบาทและอ  านาจหน้าที ่
10.2 สมาช ิกสภาทองถ ิ่นได้ร ับการเร ียนร้และประสบการณ ์การท  างานใหม่ๆ 
10.3 การปฏิบัต ิงานของสมาช ิกสภาท้องถ ิ่นเป็นไปอย่างถ ูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

 
11. ตืัวชื ้วืัด 

จ านวนสมาช ิกสภาท้องถ ิ่นขององค์การบร ิหารสวนต าบลควนสตอ จ านวน ๒๐ ราย                    
ได้ร ับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื ่อโครงการ : กื จกรรมการม สื วนร วมในการปฏื บืัตื งานของสมาชื กสภาองค การบรื หารสวนตื าบล 
2. หลืักการและเหตื ผล/ทื ่มาของโครงการ 
                  การส่งเสร ิมและการพ ัฒนาความเข้มแข  งขององค์กรปกครองสวนท้องถ ิ่นเก ี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบและหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถ ิ่นอ ันได้แก่ ฝ่ายบร ิหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเล อกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องทำหนาที ่ของตนอย่างเข ้มแข งเพ ่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธ ิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้ม ี
กระบวนการสอดคล้องก ับการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
ภายในต าบลและตอบสนองความต ้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายสภาก ับฝ่าย
บร ิหารและท ี่ส  าคัญส ่งเสริมการมส ่วนร่วมในการเสนอแก้ป ัญหารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บร ิหารส่วนต าบล 
                   องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เล งเห นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาท้องถิ ่น 
เกี่ยวกับการมีส ่วนร่วมในการปฏิบ ัติงานจึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาช ิกสภา
ท้องถิ่นในเร ่องต่างๆเพ ่อเป็นการส่งเสริมให้สมาช ิกสภาท้องถ ิ่นมีความเข้มแข  งในการใช้อ  านาจหร  อปฏิบัต ิหน ้าท ี่ให้
เก ิดความสมดุลในการบร ิหารงาน 
3. วืัตถื ประสงคื  
            3.1 เพ  ่อเป็นการส่งเสร ิมให้สมาช ิกสภาองค์การบร ิหารส ่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัต ิงานและการมีส่วนร ่วม
ในการท  างาน 

3.2 เพ  ่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัต ิงานของฝ่ายบร ิหาร 
3.3 เพ  ่อเป็นการบรรเทาความเด อดร ้อนของประชาชน 

4. เปื้าหมาย 
สมาช ิกสภาองค์การบร ิหารสวนต าบลควนสตอ จ านวน ๒๐ คน 

5. พื ้นทื ่ดื าเนื นงาน 
องค์การบร ิหารส่วนต าบลควนสตอ 

6. วื ธื ดื าเนื นงาน 
6.1 แตง่ต้ังสมาช ิกสภาองค์การบร ิหารสวนต าบล เป็นคณะกรรมการรวมในการปฏิบัต ิงานในเร  ่องต่างๆ 

เช่น 
- แต ่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุต ิธรรมช ุมชน รว่มก ับส  าน ักงานยุต ิธรรมจงัหว ัด จ านวน 2 คน 
- แต ่งต้ังเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไขเล  อดออก จ านวน ๖ คน 
- แต ่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์พ ัฒนาเด กเล  กก่อนว ัยเร ียน จ านวน ๒ ศูนย ์รวม 6 คน 
6.2 สมาช ิกสภาองค์การบร ิหารสวนต าบล ท ี่ได้ร ับการแต่งต้ัง เข้าร่วมปฏ ิบัติหน้าที่นำข้อมูลแจ้งในที่ประช ุม

สภาองค์การบร ิหารสวนต าบล เพ  ่อท  าการปร ับปร ุงระบบการปฏิบัต ิงานในส่วนท ี่ประชาชนไดร ับความเด อดร ้อนและ
ต้องการของประชาชน 
7. ระยะเวลาด ืาเนื นการ 

๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒-๒๕๖๒) 
8. งบประมาณดื าเนื นการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผ ร้ืับผื ดชอบโครงการ 

งานก ิจการสภาฯ ส  าน ักงานปล ัด องค์การบร ิหารส ่วนต าบลควนสตอ 



ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื-๒- 
 
10. ผลลืัพธื  

การพ ัฒนาองค์การบร ิหารส ่วนต าบลควนสตอ เป็นไปอย่างต่อเน  ่องตอบสนองความต้องการของประชาชน
เก ิดท ัศนคตทิ ี่ดี 
 



1. ชื ่อโครงการ : กื จกรรมส งเสร มสมาชื กสภาท้องถ น่ให้มื บทบาทในการตรวจสอบการปฏื บืัตื งานของ 
ฝ่ายบรื หาร 
2. หลืักการและเหตื ผล/ทื ่มาของโครงการ 
            การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นใหมบ่ทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นกลไก
สำคัญที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่นมีอ ิสระเต มท ี่ในการด าเน ินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก จะคอยควบคุมดูแลการ ด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ ่อกำหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยิ่งสร้างความน่าเช  ่อถ  อให้กับองค์กร สามารถน  าไปสู่
ความโปรง่ใส่ในองค์การบร ิหารส ่วนต าบลและลดการท ุจร ิต 

  องค์การบริหารสวนตำบลควนสตอ จึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นใหม่บทบาทใน
การตรวจสอบการ ปฏิบ ัติงานของฝ ่ายบริหารขึ้นเพ ่อกำหนดบทบาทของสมาช ิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาช ิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานขององค์การบร ิหารส่วนต าบลเพ ่อให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใส่และสามารถตรวจสอบได้อ ีกท ั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการท ุจร ิตได้ 
3. วืัตถื ประสงค  

3.1 เพ  ่อเป็นกลไกส  าหร ับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัต ิงานของฝ่ายบร ิหาร 
3.2 เพ  ่อให้เก ิดความโปรงใส่และลดการท ุจร ิต สามารถตรวจสอบได้ 
3.3 สมาช ิกสภาท้องถ ิ่นเข้าใจบทบาทหน ้าท ี่ของตนเองมากข ึ้น 

4. เปื้าหมาย 
สมาช ิกสภาองค์การบร ิหารสวนต าบลควนสตอ  จ านวน ๒๐ คน 

5. พื ้นทื ่ดื าเนื นการ 
องค์การบร ิหารสวนต าบลควนสตอ 

6. วื ธื การดื าเนื นงาน 
6.1 จดัท  าคู่ม  อระเบียบกฎหมายท ี่เก ี่ยวข ้องเพ  ่อให้สมาช ิกสภาท้องถ ิ่นใช้ส  าหรบัการประช ุม 
6.2 แต ่งต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช ่น การจัดซ ้อจัดจ้าง

โครงการต่างๆ การแปรญัตติร ่างข้อบัญญัต ิประจ าปี การตรวจรายงานการประช ุม การติดตามและประเมินผล
แผนพ ัฒนา ฯลฯ 

6.3 สมาช ิกสภาท้องถ ิ่นตั้งกระท ู้ถามการบร ิหารงานในการประช ุมสภาองค์การบร ิหารสวนต าบล 
7. ระยะเวลาด ืาเนื นงาน 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๒) 
8. งบประมาณดื าเนื นการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผ ร้ืับผื ดชอบโครงการ 

งานก ิจการสภา ส  าน ักงานปล ัด องค์การบร ิหารสวนต าบลควนสตอ 
10. ผลลืัพธื  

10.1 สมาช ิกสภาท้องถ ิ่นเข้าใจบทบาทหน้าทีแ่ละร่วมตรวจสอบการปฏิบัต ิงานของฝ่ายบร ิหาร 
10.2 การปฏิบัต ิงานต่างๆ มีความโปรงใส่ตรวจสอบได้ 

 



1. ชื ่อโครงการ : มาตรการเฝื้าระวืังการคอร รืัปชืั่นโดยภาคประชาชน 
2. หลืักการและเหตื ผล/ทื ่มาของโครงการ 

คอรร์ ัปช ั่น หมายถ ึงการใช้ต  าแหน่งหน้าท ี่สาธารณะเพ  ่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหร อผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยม ิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
หากใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทำการเพ ่อผลประโยชน์ส่วนตัวหร อพวกพ้อง ก  ถ อว่ามีการ
กระทำคอร์รัปชั่นการป้องกันและปราบปรามการท ุจร ิตและประพฤติม ิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎ ีกาว ่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเม องที่ดี พ.ศ. 2546 และสอด
คลองก ับเกณฑ์คุณภาพการบร ิหารจัดการภาคร ัฐ (PMQA) ม ุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งน ี้ เพ ่อให้การบร ิหารราชการเป็นไปอย่างมีประส ิทธ ิภาพและมีธรรมาภิบาลอ ันจะท าให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบร ิหารราชการแผ ่นดินของร ัฐบาล 

 
3. วืัตถื ประสงคื  

สน ับสน ุนให้ภาคประชาชนรว่มก ันเฝ้าระว ังการคอรร์ ัปช ั่นขององค์กรปกครองสวนท้องถ ิ่น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลื ต 
คณะกรรมการหมู่บ้านหร  อตัวแทนประชาชนในต าบลควนสตอ 

5. พื ้นทื ่ดื าเนื นการ 
ต าบลควนสตอ 

6. วื ธื ดื าเนื นการ 
6.1 เช ิญคณะกรรมการหมู่บ้านหร  อตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านเพ  ่อสร้างความรู้ความเข ้าใจเร  ่องการ
คอรร์ ัปช ั่น 
6.2 เช ิญคณะกรรมการหมู่บ้านหร  อตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่น 

7. ระยะเวลาดื าเนื นการ 
3 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๒) 

8. งบประมาณดื าเนื นการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผื ้รืับผื ดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด อบต.ควนสตอ 

10. ตืัวชื ้วืัด/ผลลืัพธื  
10.1 คณะกรรมการหมู่บ้าน มีความรู้ ความเข้าใจเร  ่องการคอรร์ ัปช ั่นและสามารถตรวจสอบการ 
คอรร์ ัปช ั่นได้ 
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หร  อตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นหน่วยเฝ้าระว ัง
การคอรร์ ัปช ั่นในระดับ อบต. 
 
 
 
 
 

 



1. ชื ่อโครงการ : กื จกรรมการตื ดปื้ายประชาสืัมพืันธ กรณื พบเหื นการทื จรื ต 
2. หลืักการและเหตื ผล/ทื ่มาของโครงการ 
              ปัญหาการท ุจร ิตท ี่เก ิดข ึ้นในหน่วยงานภาคร ัฐได้ส่งผลเส ียหายก ับประเทศชาติอย่างมากจ าเป็นท ี่ท ุกภาค
ส ่วนในส ังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส ่วนร่วมเป็นเคร อข่ายในการ
ขับเคล  ่อนต ่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคสวนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนรว่มในการป้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต 
3. วืัตถื ประสงค  
              3.1 เพ  ่อให้ประชาชนมสี ่วนรว่มในการป้องก ันการท ุจร ิต 
              3.2 เพ  ่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปญัหาการท ุจร ิต 
4. เป้าหมาย/ผลผลื ต 
              ประชาชนในต าบลควนสตอ 
5. พื ้นทื ่ดื าเนื นการ 
               เขตในต าบลควนสตอ 
6. วื ธื ดื าเนื นการ 
             6.1 ขออน ุม ัต ิจัดท  าป้ายประชาส ัมพ ันธ์ 
             6.2 ปิดประกาศประชาส ัมพ ันธ์ ณ บร ิเวณภายในเขตต าบลควนสตอ 
             6.3 จดัเจา้หน้าท ี่ร ับผ ิดชอบร ับแจ ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
             6.4 บันท ึกเร  ่องรอ้งเร ียน ร ้องท ุกข์ 
             6.5 เสนอผ ู้บร ิหารพ ิจารณาส ั่งการ 
             6.6 ด าเน ินการปร ับปร ุงแก้ไขเร  ่องท ี่ได้ร ับการร ้องเร ียน 
7. ระยะเวลาด ืาเนื นการ 
              3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๒ ) 
8. งบประมาณดื าเนื นการ 
              ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผ ร้ืับผื ดชอบโครงการ 
              ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
10. ตืัวชื ้วืัด/ผลลืัพธื  
             10.1 จ านวนเร  ่องร้องเร ียนเก ี่ยวก ับการท ุจร ิต 
             10.2 น  าเร  ่องท ี่ได้ร ับการร้องเร ียนไปด าเน ินการปร ับปร ุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ชื ่อโครงการ : มาตรการการส งเสรื มและพืัฒนาเครื อข ายดา้นการป้องกืันการทื จรื ต 
2. หลืักการและเหตื ผล/ทื ่มาของโครงการ 
           พระราชบัญญัต ิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.
๒๕๕๒ กำหนดให้ อบต.มีภารกิจหน้าที ่ที่ต้องเป็นไปเพ  ่อประโยชน์ส ุขของประชาชน โดยใช้วิธีบร ิหารก ิจการ
บ้านเม องท ี่ดีและให้ค าน ึงถ ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ 
การจัดซ ้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข้าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข ้อบังคับว่าด้วยการนั้นประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเม องที่ดี พ.ศ.2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปัองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุง่เน้นใน
การสร ้างจิตส  าน ึก ค่าน ิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข งและการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ป้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต  ป ัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการไม่ว่าจะเป็น
วงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการ
ท้องถิ ่นให ้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเร อง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ร ัฐว ิสาหก ิจ รวมถ ึงภาค
ประชาชนท ั่วไปในการร่วมก ันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีค ุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น 
การท ี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้านใน
การร่วมกันพัฒนาท้องถิ ่น ในการนี้ การมีเคร อข่ายที ่ดีที ่คอยสนับสนุนและร่วมม อกันพัฒนาท้องถิ ่นจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเคร  อข่ายด้านการป้องก ันการท ุจร ิตคอร์รัปชั่น ซ ึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส ่วนร่วมในการเป็นเคร อข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร ่วมร ับผ ิดชอบ และร ่วมตรวจสอบเพ  ่อป้องก ันการท ุจร ิตคอร์ร ัปช ั่น
ในท้องถ ิ่น อบต.พิจารณาแล้วเห นว ่า การมีเคร อข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นจึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและ
พัฒนา เคร อข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้นเพ ่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเคร อข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตใหม่ความเข้มแข  ง 
3. วืัตถื ประสงค  
               1. เพ  ่อสร้างแกนน  าแนวรว่มและเคร  อข่ายในการร ักษาผลประโยชน์ของทอ้งถ ิ่น 
               2. เพ  ่อพ ัฒนาองค์ความรู้ให้กับท ุกภาคสวน ให้เก ิดจิตส  าน ึกและตระหน ักเก ี่ยวก ับปัญหาการท ุจร ิต 
               3. เพ  ่อให้เก ิดความรว่มม อรว่มใจในการป้องก ันการท ุจร ิตในพ  ้นท ี่อบต. 
4. เปื้าหมาย 
                ภาคร ัฐ ภาคเอกชน ภาคร ัฐว ิสาหก ิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขต อบต.เข้ามามีส ่วนร่วม
ในการเป็นเคร  อข่ายด้านการป้องก ันการท ุจร ิตรวมก ับ อบต. 
5. สถานทื ่ดื าเนื นการ 
                 ในเขตพ  ้นท ี่ อบต.ควนสตอ 
6. วื ธื ดื าเนื นงาน 
                1.  แต ่งต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเคร อข่ายด้าน
การป้องกันการท ุจร ิต อบต.ควนสตอ 
                2. จ ัดทำฐานข ้อมูลบุคคล องค ์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร ่วมเป็นเคร  อข่าย 
               3. เปิดโอกาสให้เคร อข่ายที่ได้รับการแต่งต้ังมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของ อบต.ในการร่วม
คิด ร่วมพ ิจารณา รว่มตัดส ินใจ รว่มท  า และร ่วมร ับผ ิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ  ่อป้องก ันการท ุจร ิต 



-๒- 
 

                4. ส ่งเสร ิมสน ับสน ุนและอ  านวยความสะดวกให้กับเคร  อข่ายในการรว่มตรวจสอบเพ  ่อป้องก ันการ
ท ุจร ิต 

              5. ทำบันท ึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่าง อบต.กับบุคคล องค ์กร ส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ ิ่นท ี่เข้ารว่มเป็นเคร  อข่าย 
7. ระยะเวลาดื าเนื นการ 

   3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๒) 
8. งบประมาณดื าเนื นการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผื ้รืับผื ดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
10. ตืัวชื ้วืัด/ผลลืัพธื  

1. ท  าใหเ้ก ิดแกนน  า แนวรว่มและเคร  อข่ายในการร ักษาผลประโยชน์ของท้องถ ิ่น 
2. ท  าใหท้ ุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เก ิดจติส  าน ึกและตระหน ักเก ี่ยวก ับป ัญหาการท ุจร ิต 
3. ท  าใหเ้ก ิดความร่วมม อรว่มใจในการป้องก ันการท ุจร ิตในพ  ้นท ี่ต าบลควนสตอ 



1. ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
พนักงานส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤติของโลก
ที่มากับกระแส  โลกาภิวัฒน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากร  เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
จิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน และเกิด
ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื้อสัตย์สุจริต  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฎิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและพนักงานจ้างของ อปท. 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดให้มีการด าเนินกิจกรรม 
  1. ฝึกอบรมสัมมนา  
  2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคคลต้นแบบในองค์กร 
  3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 2. ติดตามประเมินผลกิจกรรม 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐ บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดฯองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 3.1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่โดยมุ่ง
สัมฤทธิ์ของงาน   มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจิตสาธารณะ 
 3.2 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และเกิดความภาคภูมิใจในการปฎิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ : โครงการครอบครัวเข้มแข็งโดยชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 สภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึด
ติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่ง
เป็นปัญหาของการขาดศีลธรรม คุณธรรม ดังนั้นการส่งเสริมคุณธรรมโดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบัน
ครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสร้างจิตส านึก
ความซื่อสัตย์ ส่งผลให้เยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และคุณภาพต่อไป องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเยาวชนให้มีจิตส านึกที่ดี จึงได้จัดท าโครงการคุณธรรมสานสายใย
ครอบครัว เพ่ือส่งเสริมให้เป็นเยาวชนเป็นคนที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน 
รอบคอบในการด าเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็น
ทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสร้างจิตส านึกความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กและ
เยาวชน 
 2. เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชน และผู้ปกครอง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนทีต่ าบลควนสตอ   

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
 2. จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 3. ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 4. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนครอบครัวในต าบลต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6. ด าเนินการตามโครงการ 
 7. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐ บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคมและการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในการด ารงตนตามหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและพร้อมมีส่วนร่วมในการสร้าง
สังคมท่ีด ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะต้องอนุรักษ์และรักษา สืบทอดสืบต่อไป ซึ่งนับวันจะหมดลง
เนื่องจากมนุษย์ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและรักษา อนุรักษ์ จะเห็นได้จากสถานการร์ปัจจุบันนี้ ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นเริ่มหดหายไปตามกาลเวลา ไปกับคนเฒ่า คนแก่ ท าให้ภูมิปัญญาต่างๆเริ่มหายไป อันเนื่องมาจากการ
ไม่ห่วงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญ และต้องได้รับการพัฒนา
ทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีที่จะเป็นก าลัง
ในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปัญหาที่จะ
ที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเลื่อนหายไป จึงได้จัดท าโครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 1. เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกให้แก่เด็กและเยาวชน มีความตระหนักถึงความส าคัญของภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น และมีจิตส านึกท่ีจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 

4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในต าบลควนสตอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 6.3 ประสานงานวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.4 ประสานงานสถานที่จัดอบรม และสถานที่จัดกิจกรรม 
 6.5 ด าเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 6.7 สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
๕,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
  1. เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
  2. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญหาของท้องถิ่น และเกิดจิตส านึกที่จะภู
อนุรักษ์ภูมิปัญหาของท้องถิ่น  
 3. เด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ กิจกรรมผู้ปฎิบัติงานท้องถิ่นดีเด่น  

2. หลักการและเหตุผล   
  บุคคลทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรของรัฐเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลัก
ของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งยังมีหน้าที่และ            
ความรับผิดชอบส าคัญ ในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นการที่ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการ
ประพฤติปฏิบัติของบุคคลทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรของรัฐทุกคน เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่งเพ่ือคุณประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ ได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญนี้ จึงได้ก าหนดให้มีการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคคลทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ซึ่ง
เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต  

องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ พิจารณาแล้วว่าการยกย่องบุคคลที่ประพฤติตนดี
ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และเป็นที่รักใคร่ชื่นชม
จากบุคคลด้วยกัน ด้วยการให้รางวัลตอบแทนหรือการประกาศเกียรติคุณให้ประจักษ์กับสาธารณชนทั่วไปนั้น
จะเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเกิดความภาคภูมิใจกับบุคคลผู้นั้น ทั้งยังเป็นแบบอย่าง         
ที่ดีให้กับบุคคลท่านอ่ืนให้ประพฤติตามอีกด้วย จึงก าหนดให้มีโครงการ “ผู้ปฎิบัติงานท้องถิ่นดีเด่น               
” ขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิญชูเกียรติให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น  

          3.3 เพ่ือให้ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น และบุคคลรอบข้างเกิดความภาคภูมิใจ 
          3.4 เพ่ือคัดเลือกบคุคลดีเด่น ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรและสังคมได้ 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
          4.1 บุคคลภายในองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นจ านวน  1  คน 
          4.2 บุคคลภายนอกองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นจ านวน  1  คน            
๔.พื้นที่ด าเนินการ 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
5.วิธีด าเนินการ   

1. เขียน/เสนอขออนุมัติโครงการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
 2. ออกประกาศ ประชาสัมพันธ์  
 3. คณะกรรมการฯ ประชุมด าเนินการคัดเลือก 
 4. ออกประกาศผลการคัดเลือก 

๖.สถานที่ด าเนินการ 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
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๗.ระยะเวลาในการด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

8.งบประมาณในการด าเนินการ 
     ไม่มี 
9.ผู้รับผิดชอบ 

             ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ  
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 บุคคลที่ได้รับคัดเลือกมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต 
        10.2 มีแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ยึดถือ ปฏิบัติ 
      10.3 ประชาชนและสังคมได้รับทราบถึงกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ              
ที่แสดงถึงการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑. ชื่อโครงการ   โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน    

๒.  หลักการและเหตุผล 
        พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๕๒ 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในทุกๆปีที่ผ่านมาได้มีการ
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีนั้น 
  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปี
ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ  จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอน
การท างานหรือการบริการ    เพ่ือตอบสนองคามต้องการของประชาชน โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย
เป็นส าคัญ 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 ๓.๒  เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๓.๓  เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 ๓.๔  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
๔.  พืน้ที่ด าเนินการ 
          ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 

๕.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑  เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอให้สั้นลง 

  -   ประชาชนในพื้นที่  หมู่ที่  ๑ – ๑๐  ต าบลควนสตอ  
-   ประชาชนนอกพ้ืนที่  และประชาชนทั่วไป 

  -   พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ    
๔.๒   ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ  อนุญาต  การอนุมัติ  และการ
ปฏิบัติราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑   แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

๖.๒   ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง 
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง และพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง    การอนุญาต   การอนุมัติ    หรือการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๖.๓   ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป  พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการให้ประชาชนทราบ 
 ๖.๔   มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

๖.๕  รายงานผลการปฏิบัติงาน   ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และผู้บริหารทราบ 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ  

พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
๘.งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
          ส านักงานปลัด / กองคลัง / กองช่าง / กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม/ 
กองสวัสดิการฯ/กองสาธารณสุขฯ 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑   ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่  
 ๑๐.๒   การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

๑๐.๓   การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
๑๐.๔  ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑. ชื่อโครงการ   อบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน 
๒.หลกัการและเหตุผล 

ด้วย คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและ  
เป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ในท้องถิ่น  ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้ างคุณภาพชีวิต 
ที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชน  
ในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ
กระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด  และเด็ก เยาวชนในต าบล
สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ าวัน และประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่าง
เหมาะสม องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ  จึงได้จัดท าโครงการ ฯ นี้ขึ้นมา 
๓. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ให้กับ คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลควนสตอและ  เด็ก เยาชนในพื้นท่ีต าบลควนสตอ ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการท างานได้อย่างเหมาะสม 

๒.๒ เพ่ือให้คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ และเด็กในพ้ืนที่
ต าบลควนสตอ เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์
ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
๔. เป้าหมาย 
               พนักงานส่วนท้องถิ่น เด็กและเยkวชนต าบลควนสตอ 
๔. วิธีด าเนินการ 

๔.๑ วางแผนภายในองค์กรเพ่ือหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ 
๔.๒ ติดต่อประสานวิทยากร 
๔.๓ ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการ ฯ 
๔.๔ ติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการ ฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๒-พ.ศ.๒๕๖๔ 

๖. สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ   

๗. งบประมาณและแหล่งที่มา 
งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษาฯ 
 



-๒- 
 

๙.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ  ได้น าหลักคุณธรรม 

จริยธรรม และเด็กเยาวชน ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 
๙.๒ คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ และเด็กเยาวชน          

เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษา
องค์ความรู้ใหม่ ๆ 

๑๐. ตัวช้ีวัดและผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น 
          ๑๐.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักในคุณธรรมและจริยธรรม 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑. ชื่อโครงการ     “  โครงการคาราวานเสริมสร้าง เด็ก”   
๒. หลักการและเหตุผล 
          จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว  มีการอพยพแรงงานจากชนบทเข้า
สู่เมืองการเอ้ืออาทรของสังคมและครอบครัวได้เปลี่ยนไป  อีกทั้งรูปแบบของครอบครัวก็ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
จาก ครอบครัวใหญ่  ได้กลายเป็นครอบครัวเล็กๆ เยาวชนจ านวนหนึ่งจึงอยู่ในปกครองของผู้สูงอายุ 
           เดิมสถาบันครอบครัวซึ่งเคยมีระบบเครือญาติที่มีความผูกพันธ์อย่างใกล้ชิด  มีความเกื้อกูลและการ
อบรมบุตร – หลาน จากเครือญาติ  เพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมและประเพณีค่านิยมที่ดี ปัจจุบันสังคมและเศรษฐกิจ
ได้เปลี่ยนแปลง สถาบันครอบครัวเริ่มอ่อนแอ  เยาวชนในชุมชนจึงอาจถูกละเลยท าให้เกิดปัญหาในบางเรื่อง 
เช่น ความรับผิดชอบ ความนบนอบเชื่อฟัง การแต่งกาย ฯลฯ  แม้ว่าเขาเหล่านั้นจะอยู่ในระบบการศึกษา ซึ่งมี
คร-ูอาจารย์คอยเอาใจใส่  แต่คงไม่สามารถมาดูแลได้ตลอดเวลา 
             ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของชุมชนที่จะช่วยกันดูแลเยาวชน เพ่ือให้เขาเหล่านั้นเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของ
ครอบครัวและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
๓.วัตถุประสงค์ 
     ๓.๑. เพ่ือให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
      ๓.๒.เพ่ือให้เยาวชนได้รับการอบรมศึกษาเพ่ิมเติมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
      ๓.๓. เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันและท างานร่วมกัน 
      ๓.๔.เพ่ือให้เยาชนได้มีประสบการณ์จากแหล่งฝึกฝนอาชีพ 
      ๓.๕.เพ่ือให้เยาวชนได้แสดงออกในทางท่ีถูกต้องและได้รับการปกป้องคุ้มครอง 
      ๓.๖.เพ่ือเยาวชนได้มีสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
      เด็กและเยาวชนต าบลควนสตอ 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
      พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
๖. พื้นที่ด าเนินการ 
       องค์การบริหหารส่วนต าบลควนสตอ 
๗.งบประมาณโครงการ 
       ๑0,000 บาท  
๘.ผู้รับผิดชอบ  
         กองสวัสดิการฯ 
๙. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๙.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมดีขึ้น 
      ๙.2 เด็กและเยาวชนมีความสนใจ อนุรักษ์ดนตรีไทยและวัฒนธรรมประเพณีไทย 
      ๙.๓ เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง 
      ๙.๓. เด็กและเยาวชนได้รับความใส่ใจดูแลจากผู้น าชุมชนมากขึ้น 
      ๙.๓ เด็กและเยาวชนมีความรักและสามัคคีในการท ากิจกรรมเพ่ือส่วนรวม 
 

 

 
 



๑.ชื่อโครงการ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
๒. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมวันส าคัญ เป็นกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ ที่เน้นการปลูกฝังให้ คณะผู้บริหาร สภา อบต.
บุคลากร ครู นักเรียนรู้จัก อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ส าคัญของศาสนาและภูมิใจ
ในความเป็นไทย สืบทอดประเพณีอันดีของท้องถิ่น และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งกิจกรรมวัน
ส าคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้  คณะผู้บริหาร สภา อบต.บุคลากร ครู นักเรียน สร้างจิตส านึก ได้รู้
ความหมายและความส าคัญของวันส าคัญเพ่ือให้ คณะผู้บริหาร สภา อบต.บุคลากร ครู นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม  สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง สร้างจิตส านึก  
 วันส าคัญคือ วันที่มีความส าคัญของประชาชนชาวไทยมุสลิมและทางจิตใจและเป็นวันส าคัญท่ียึดถือ
วันมาเป็นประจ าทุกปี  ประกอบด้วยวันส าคัญต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. วันอีดิ้ลอัฎฮา  
๒. วันตัชรีกหรือตัซเรค 
๓. วันขึ้นศักราชใหม่อิสลาม  
๔. วันอาชูรออ์  
๕. วันเมาลิดนบี  
๖. วันเมี๊ยะราจ  
๗. วันอีดิ้ลฟิตริ  
๘. วันจันทร์และวันพฤหัสบดี ท่านศาสดามุฮัมมัด กล่าวว่า “การงานจะถูก น าเสนอ ณ อัลลอฮ์ ในทุกวัน
จันทร์และ วันพฤหัสบดี ดังนั้น ฉันจึงชอบที่จะให้การงานของ ฉันถูกน าเสนอ โดยที่ฉันถือศีลอด” 
๙. วันศุกร์ ท่านศาสดามุฮัมมัด กล่าวว่า “ผู้ใดทีอ่าบน้ า ละหมาด โดยเขาอาบน้ าละหมาด อย่างดี แล้วไป
ละหมาดญุมะอะห์ (วันศุกร์) และฟังคุฎบะห์ (ธรรมกาถา) โดยสงบนิ่ง เขาจะได้รับการอภัยโทษ ระหว่างวัน
ศุกร์นั้นและวันศุกร์ต่อไป และเพ่ิมอีก ๓ วัน และผู้ใดที่ลูบคล าเม็ดหิน (ไม่สนใจฟัง คุฎบะห์) แท้จริง เขาท า
ให้ผลบุญในการละหมาด วันศุกร์เป็นโมฆะ” 
๓. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.เห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันส าคัญต่างๆ  
 3.2 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร ส.อบต.บุคลากร นักเรียน 
 3.3 เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญของท้องถิ่น 
 3.4 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของศาสนา  
4. เป้าหมาย 
 4.1 อบต.จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  
 4.2 ผู้บริหาร สมาชิก อบต. บุคลากรเห็นคุณค่าของวันส าคัญต่างๆ  
 4.3 ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกับ อบต. 
๕.วิธีด าเนินการ 
              -จัดท ากิจกรรมวันที่ส าคัญๆทุกครั้ง 
              -ประชุม คณะผู้บริหาร ส อบต. บุคลากร อิหม่ามประจ ามัสยิดก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรม 
๖.ระยะเวลาด าเนินการ 
             พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ 



                                                            -๒- 
๗.งบประมาณ 
             ไม่ใช้งบประมาณ 
๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
             ส านักปลัด อบต.ควนสตอ 
๙.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
           - จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ให้ประชาชนได้ร่วม 
 - เห็นคุณค่าของวันส าคัญต่างๆ  
  - ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกับ อบต. 
  - มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร ส.อบต. ทุกคน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด อปท และหัวหน้าส่วน
ราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มา
รับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการ และมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่ อนไข
ขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 
 2. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
 2. ค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลกัการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้ าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแล
และองค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA 
  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
 2. รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ :  มาตรการไต่สวนข้อเท็จจริง/สอบข้อเท็จจริง 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา 
ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้แก่ประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อมีกระบวนการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 

2. เพื่อมีมาตรการก ากับติดตามการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในขั้นตอนการด าเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงขั้นตอนการลงโทษผู้กระท าผิด
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย 
 มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน 

3. ก าหนดมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  

 - กระบวนการขั้นตอนลงโทษ 
 - กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าความผิด  

 4. ก ากับติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. เผยแพร่ มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้สาธารณะชนทราบ 
 6. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



-๒- 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีกระบวนการก ากับการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่าง
เป็นระบบ โปร่งใส 
          2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มมากขึ้น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนเสามารถข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 2. เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 3. เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  เพ่ือด าเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ 
 4. จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพ่ือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ  สม่ าเสมอ  
 5. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 6. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 7. จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 



-๒- 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ข้อมูลที่ครบถ้วน  
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
 2. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 3. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ 
 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมโครงการต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     เพ่ือก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 
รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพือ่ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่
ก าหนดไว้   

2. เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับ ที่ก าหนด  

2. ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็น 

ประโยชน์ต่อประชาชน  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

2. ประชุมคณะท างานฯ  
2.1 ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อสาธารณชน  
- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตราก าลัง 
- การบริหารงบประมาณ การเงิน  
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 



                          -๒- 
 

- การจัดซื้อจัดจ้าง/ การค านวณราคากลาง 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

2.2 ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ  

กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
3. ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
4. รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร

ทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ

จัดซื้อจัดจ้าง    ต่อสาธารณชน  
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการ

อย่างชัดเจน   
3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  ซึ่ง

มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต   
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,852 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือ
เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้เห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง ซึ่งจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
โดยได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี         ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ผู้บริหารจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่การ

รับรู้ของสาธารณชน  
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4. เป้าหมาย 
 1. การประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแ 
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือป้องกันการทุจริตและต้านการทุจริต  
 2. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 3. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 4. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตต่อสาธารณชน 
 5. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ชื่อโครงการ : มาตราการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 
2561)  จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพื่อส่งเสริมการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการ
ที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 
 3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และที่ท า
การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน 
 5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้
สังเกตการณ์ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 6.2 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับพัสดุ 
เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
 3. ประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการที่ส าคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซด์ 
และท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัด
จ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   ชื่อโครงการ    โครงการ อบต.สัญจรร่วมกับอ าเภอและจังหวัดเคลื่อนที่ 

2.   หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน   การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็น
ด้านสาธารณูปโภค   และสาธารณูปการ  ด้านการศึกษา   ด้านศาสนาและวัฒนธรรม   ล้วนแล้วเป็นหน้าที่
ส าคัญ ขององค์การบริหารส่ วนต าบล   ซึ่ งนั บ ว่ า เป็ นองค์ กรที่ อยู่ ใกล้ ชิ ดกับประชาชนในระดับ                     
รากหญ้ามากที่สุด   และเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา   อีกทั้ง พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  5  พ.ศ. 2546   ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มี
หน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ   สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม   รวมทั้งการปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ของ อบต.   ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลของ อบต. การจัดท าแผนต าบลของ  
อบต.  การจัดท างบประมาณ   การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ให้ประชาชนผู้เป็นตัวแปรส าคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน   ให้ได้รับทราบข่าวสาร   มีส่วน
รับรู้แสดงความคิดเห็น  และน าข้อมูลจากการท าเวทีประชาคมดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 ดังนั้นเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐ   ตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว   องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนสตอ  จึงได้จัดท าโครงการ อบต.เคลื่อนที่   พบประชาชน  ขององค์การบริหารส่วนต าบล                  
รวมกับอ าเภอ จังหวัด ขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร   ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพ่ือ
รับทราบปัญหาต่าง ๆ  ของประชาชนในท้องถิ่น   อย่างมีประสิทธิผล   นอกจากนี้   องค์การบริหารส่วนต าบล
ควนสตอ   ยังได้ให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่าง ๆ  คือ  กองคลังได้ให้บริการรับช าระภาษีท้องที่และ
ภาษีอ่ืน ๆ  และกองช่างให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในพื้นที่   โดย
ประสานงานร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอควนโดนและหน่วยงานอื่น ๆ  ส านักงานปศุสัตว์ฯ  ตลอดจน
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมาแนะแนวการศึกษาให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการศึกษา   ตลอดจนร่วมซักถามปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารงานของทางคณะผู้บริหาร   ซึ่งจะมาตอบปัญหาข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับ
ประชาชนในพื้นท่ี  ดังกล่าวด้วย 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลควน
สตอ 
 3.2   เพ่ือให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  และคนพิการ 
 3.3   เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 3.4   เพ่ือให้บริการประชาชนในด้านการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ 
 3.5  เพ่ือให้บริการประชาชนในด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับงานโครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการอื่น ๆ 
 3.6 เพ่ือให้บริการประชาชนในด้านการขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรและขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพ  
บริการให้ค าปรึกษาทางด้านการเกษตรและการปศุสัตว์ 
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 3.7   เพ่ือประชาสัมพันธ์แถลงนโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้
ประชาชนทราบ 
 3.8  เพื่อสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
 3.9  เพ่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ให้บริการประชาชนนอกพ้ืนที่ 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ  จ านวน  ๑๐  หมู่บ้าน 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
 ๖.  วิธีด าเนินการ 
 1.  เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
 2.  จัดประชุมพนักงานส่วนต าบลเพ่ือวางแผนการให้บริการ  ออกค าสั่ง/มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ 
 3.  ประสานส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 4.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยใช้เสียงตามสาย  แผ่นพับประชาสัมพันธ์                   
ส่งหนังสือแจ้งก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ และใช้รถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ 
 5.  ออกพ้ืนที่เพ่ือให้บริการประชาชนตามก าหนดการ  โดยมีรายละเอียด   ดังนี้ 
  4.1  จัดเวทีประชาคมเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลควนสตอ   
  4.2  รับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ 
  4.3  รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านสาธารณูปการต่าง ๆ และตอบ
ปัญหาของประชาชน   
  4.4  รับขึ้นทะเบียนคนพิการ  ผู้สูงอายุ 
  4.5  สรุปชี้แจงและแถลงนโยบายของผู้บริหารให้ประชาชนทราบ 
  4.6  แนะแนวด้านการศึกษาต่อของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต าบลควนสตอ 
  4.7  ประชาสัมพันธ์การผสมเทียมพันธุ์โคสายพันธุ์ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่จากส านักงานปศุสัตว์ฯ 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  พ.ศ.๒๕๖๒- พ.ศ.๒๕๖๔ 

8.   งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 

1๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1.   ประชาชนได้เสนอสภาพปัญหาและความต้องการในชุมชนของตนเองเพ่ือให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะหรอ  จัดท าแผนพัฒนาสามปี เพ่ิมเติม (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 2.   ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการมารับบริการการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษี
อ่ืน ๆ 
 3.   ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการ 
 4.   ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ในทันที 
 5.  ประชาชนได้ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
 6.  ประชาชนเกิดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 
 7.  ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่มาให้บริการ  เช่น  ศรช.ต าบลควนสตอ  
ส านักงานปศุสัตว์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช ื่อโครงการ : ,มาตราการด  าเน ินงานศ ูนยร์ ับเร ื่องราวร้องท ุกข์/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลควนสตอ  

 
2. หล ักการและเหต ุผล/ท ี่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอเป็นหน ่วยงานภาครัฐที ่เน้นการให้บริการประชาชนและมี
เป้าหมายให้ม ีการบริการประชาชนในด้านต่างๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด ้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต ่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรงโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท ี่จะได้ร ับการบร ิการ
อย่างสะดวกรวดเร ็วและลดภาระของประชาชนเป็นส  าคัญ 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวก
และตอบสนองความต ้องการของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร ้องทุกข์/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพื่อไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนท ่ีได้ร ับ
ความเดือดร้อนต่างๆ 

 
3. ว ัตถ ุประสงค ์ 

3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนำมาเป็นข้อมูลในการท  าแผนงาน โครงการแก้ไขป ัญหาต่อไป 

3.2 เพ ื่ออ  านวยความสะดวกแก่ประชาชนท ี่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลควน 
สตอ 

3.3 เพ ื่อเสร ิมสร ้างความส ัมพ ันธ์อ ันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ  
ก ับประชาชนในพ ื้นที ่
 

4. เป ้าหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือ

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏ ิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก  าหนดสร้างความเช ื่อมั่นไว ้วางใจ รวมถ ึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเส ียท ี่ม ีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างก ันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตร ียมระบบการแก้ไขหร ือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆท ี่
อาจจะเก ิดข ึ้นตามมาได้ 

 
5. ว ิธ ีด  าเน ินการ 

5.1 จดัท  าค าส ั่งแต่งต้ังเจา้หน้าท ี่ผู้ร ับผ ิดชอบร ับเร ื่องรอ้งเร ียน/รอ้งท ุกข ์/ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
5.2 เผยแพรป่ระชาส ัมพ ันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการรอ้งท ุกข/์ร้องเร ียน 
5.3 น  าเร ื่องเสนอคณะผู้บร ิหารพ ิจารณาส ั่งการเจ้าหนาท ี่ผู้เก ี่ยวข้องเพ ื่อแก้ไขปัญหาตามความ
จ าเป็นและเร่งด่วน 
5.4 แจ้งผลการปฏิบัต ิงานให้ผู้รอ้งทราบ 

6. ระยะเวลาด  าเน ินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย

ช่องทางร้องทุกข์/ รอ้งเร ียน ดังนี้ 
6.1 ส  าน ักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
6.2 ทางโทรศัพท ์หมายเลข ๐๗๔-๗๔๐๔๔๖ ทางโทรสารหมายเลข ๐๗๔-๗๔๐๔๔๖ 
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6.3 ทางเว ็บไซต์ 
6.4 ทางไปรษณ ีย์ 

 
7. งบประมาณด  าเน ินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผูร้ ับผ ิดชอบโครงการ 
ส  าน ักงานปล ัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 

 
9. ต ัวช ี้ว ัด/ผลล ัพธ ์ 

             9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจ าเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้
ม ีส ่วนร ่วมในการสอดส่องดูแลส ังคมและการอยู่ร ่วมก ันแสดงให้เห็นถ ึงการเป ิดโอกาสให้ประชาชนมีส ่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 

9.2 สามารถด าเน ินการแก้ไขปร ับปร ุงตามเร ื่องท ี่ประชาชนรอ้งเร ียน/รอ้งท ุกข์ 
9.3 แจ ้งผลการด าเน ินการให้ผู้รอ้งเร ียนทราบภายใน 15 ว ัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช ื่อโครงการ : ,โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นให้แก่ประชาชน 
2. หล ักการและเหต ุผล/ท ี่มาของโครงการ 

ด้วยกฎหมายมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชณ์ หรือ กฎหมายข้อบังคับต่างๆ เพราะการใช้ชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนย่อมต้องด าเนินอยู่ภายใต้กรอบแห่ งกฎหมายที่ เป็นบรรทัดฐานอันเดียวกันในสังคม                        
ของบทบัญญัติกฎหมายนั้นๆ เป็นเรื่องที่ต้องท าความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจาก
กฎหมายก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะการณ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย แต่ปัจจุบันมีประชาชนจ านวน
ไม่น้อยที่ยังขาดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับตนเองในสังคมเรื่องของบทบัญญัติของ
กฎหมายนั้น เป็นเรื่องที่ต้องท าความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
3. ว ัตถ ุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
3.2 เพ ื่อให้ได้รับทราบปัญหาด้านกฎหมายต่างของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลควน
สตอ รวบรวมเป็นข้อมูลในการด าเนินการให้ความรู้หรือให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ 
3.3 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชนด้านกฎหมายภาคประชาชนมากข้ึน 
๓.๔ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านกฎหมายของ อบต.ควนสตอ 

4. เป ้าหมาย 
ด าเนินการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ โดยร่วมกับส านักงานอัยงานจังหวัด ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
5. ว ิธ ีด  าเน ินการ 

5.1 เสนอโครงการ 
5.2 ตั้งคณะท างานและคณะที่ปรึกษาโครงการ 
5.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ/รับสมัครเข้าร่วมโครงการ 
5.4 ด าเนินการตามดครงการ 

6. ระยะเวลาด  าเน ินการ 
พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

7. งบประมาณด  าเน ินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผูร้ ับผ ิดชอบโครงการ 
ส  าน ักงานปล ัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 

9. ต ัวช ี้ว ัด/ผลล ัพธ ์ 
             9.1 ประชาชนได้รับการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายและน าปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  

9.2 ได้ทราบสภาพปัญหาด้านกฎหมาย 
9.3 ประชาชนได้ทราบและเข้าใจปัญหาด้านกฎหมาย 

 

 



๑.ชื่อโครงการ กิจกรรมสร้างความโปร่งใสต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น 

๒.หลักการและเหตุผล                                                                                                                         

               ความโปร่งใส (Transparency)หมายถึง การกระท าการใด ๆ ของภาครัฐทั้ง ในระดับบุคคลและ
องค์กรที่ผู้ อ่ืนสามารถมองเห็นได้คาดเดาได้และเข้าใจได้ ครอบคลุมถึ งทุกการ กระท าที่เป็นผลจากการ 
ตัดสินใจของผู้บริหาร การด าเนินงานทางธุรกิจ และงานสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การมี ระบบงานและ
ขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน (ซึ่งจะดูได้จากกฎระเบียบหรือประกาศ) การมีหลักเกณฑ์ประเมินหรือการให้คุณให้
โทษที่ชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่  ถูกต้อง อย่างตรงไปตรงมา ความโปร่งใสจึงเป็น เครื่องมือที่ส าคัญ
ในการตรวจสอบความ ถูกต้องและช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งน าไปสู่การสร้างความไว้วางใจ  ซึ่ง
กันและกันทั้งระหว่างผู้ปฏิบัติร่วมกันในองค์กรเดียวกันระหว่างประชาชนต่อรัฐไปจนถึงระหว่างคนในชา ติ
ด้วยกัน ดังนั้น  ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ควรปรับปรุงกลไกการท างานให้มี
ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพ่ือ
ประชาชนจะได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก และช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการท างานได้  

 ๓.วัตถุประสงค์                                                                                                                                 
(1) ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการประชุมสภาท้องถิ่น 
(2) ให้มีการเปิดเผยข้อมูลแผนพัฒนา ท้องถิ่น 
(3) ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดหา รายได้และการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่น 
(4) ให้มีการเปิดเผยข้อบัญญัติ 
(5) ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                  
4. เป ้าหมาย  

                เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ มีความโปร่งใส่ทุกๆด้านในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลควนสตอตามภาระกิจอ านาจหน้าที่เช่น มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต 
มีการประกาศเจตนารมณ์ไม่ คอร์รัปชัน,มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าฟัง การประชุมสภาท้องถิ่น เช่น มีการ
จัดเตรียมสถานที่สาหรับประชาชนนั่งฟังการประชุมสภาท้องถิ่น, มีการเผยแพร่รายงานการประชุม สภา
ท้องถิ่น 

5. ว ิธ ีด  าเน ินการ 

             (1) มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเป็น คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในชุด ต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็น
ต้น 
             (2) มีการจัดตั้งระบบควบคุมภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             (3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชนติดตามประเมินผลการด าเนิน กิจกรรม/
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 



                                                     -๒- 

6. ระยะเวลาด  าเน ินการ 
พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

7. งบประมาณด  าเน ินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผูร้ ับผ ิดชอบโครงการ 
ส  าน ักงานปล ัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
 

9. ต ัวช ี้ว ัด/ผลล ัพธ ์ 
             9.1 องค์การบบริหารส่วนต าบลควนสตอด าเนินงานด้วยความโร่งใส่ 

 9.2 เป็นที่ย่อมรับของประชาชนว่าการด าเนินงานของ อบต.มีความโปร่งใส่ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.ชื่อโครงการ   กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลและจัดให้มีตู้แสดงความคิดเห็น 

๒.หลักการและเหตุ 

                ด้วย ศูนย์ยุติธรรมชุมชน หมายถึง สถานที่ที่อยู่ในชุมชน และสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
ตลอดจนประชาชนเห็นชอบให้จัดตั้งเป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพ่ือใช้เป็นสถานที่ด าเนินงานของคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์ยุติธรรมชุมชน หรือด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆของชุมชนเป็น การอ านวยความยุติธรรม การสร้าง
ความเป็นธรรมและความสงบสุขในสังคม เป็นภารกิจหลักที่ส าคัญยิ่งของกระทรวงยุติธรรมที่จะต้องด าเนินการ
ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในทุกพ้ืนที่และทุกระดับ แต่ภารกิจดังกล่าวหากรัฐเป็น ผู้รับผิดชอบด าเนินการแต่เพียง
ฝ่ายเดียวคงไม่สามารถบรรลุผลอย่างยั่งยืนได้ หัวใจส าคัญของความส าเร็จในการด าเนิน ภารกิจดังกล่าว จึงอยู่
ที่คนในชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ได้สัมผัส มีส่วนได้ส่วนเสียกับความยุติธรรม ความเป็นธรรม และความสงบ
สุขในชุมชนนั้นๆ ได้มีโอกาสและมีช่องทางที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ปัญหาของชุมชน                  
ด้วยตนเอง โดยมีโอกาสในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการและร่วมรับประโยชน์จากการแก้ปัญหา
ร่วมกันใน ลักษณะของการเป็น "หุ้นส่วน" 

๓.วัตถุประสงค์ 
                 1.เพ่ือรับเรื่องราวร้องทุกข์ ช่วยเหลือ ดูแล ให้ค าแนะน า และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ผู้ที่ถูก
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ หรือต้องการค าแนะน าเบื้องต้นทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม                                                             
                  2.เพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน                                                                                                                           
                  3.เพ่ือป้องกันปัญหาอาชญากรรมในชุมชน                                                                                                                             
                  4.เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ดูแล ผู้ที่ได้รับความเสียหายและผลกระทบจากอาชญากรรม หรือ
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความช่วยเหลือดังกล่าว  
                 5.เพ่ือให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการบ าบัด แก้ไขฟ้ืนฟู และการสงเคราะห์ผู้พ้นโทษให้กลับตน
เป็นพลเมืองดี และไม่หวนกลับไปกระท าความผิดซ้ า   
                 6.เพ่ือเฝ้าระวัง แจ้งข่าว แจ้งเบาะแสทางคดีความหรือการกระท าความผิดกฎหมาย   
                 7.เพ่ือพิจารณาส่งต่อเรื่องตาม (1) - (6) ไปยังศูนย์ยุติธรรมชุมชน หรือส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
รวมถึงการติดตามและแจ้งผลการด าเนินงานหรือผลความคืบหน้าแล้วแต่กรณีแก่ผู้ร้องหรือผู้ขอความ
ช่วยเหลือ    
4. เป ้าหมาย  
                 ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลควนสตอได้รับการบริการจากศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่จัดตั้งขึ้นในทุกๆด้าน
ในด้านการอ านวยความเป็นธรรม 

5. ว ิธ ีด  าเน ินการ 
                 - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตามภาระกิจ อ านาจหน้าที่ 
                  -ประชุมคณะกรรมการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของศูนย์ 

 

 

 



-๒- 

6. ระยะเวลาด  าเน ินการ 
พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

7. งบประมาณด  าเน ินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผูร้ ับผ ิดชอบโครงการ 
ส  าน ักงานปล ัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
 

9. ต ัวช ี้ว ัด/ผลล ัพธ ์ 
            ๙.๑  คดีความเรื่องต่างๆ ลดลงไม่เป็นภาระต่อองค์การ ความยุติธรรม 
            ๙.๒  ความสงบสุขในสังคมชุมชนบังเกิดขึ้นอย่างมีความสมานฉันท์ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.ชื่อโครงการ มาตราการรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง 
๒.หลักการและเหตุผล 
                 การสอบสวนข้อเท็จจริง หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการด าเนินการทั้งหลาย เพ่ือ
จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความจริงในเรื่องนั้นๆ ว่ามีมูลความจริงประการใด ข้อเท็จจริง ได้แก่ ข้ออ้างที่
บุคคลอ้างถึง ซึ่งอาจเป็นความจริงหรือความเท็จ ความจริงคือของแท้ ไม่โกหก ความเท็จคือของไม่แท้ เป็นของ
โกหก แต่การพิจารณาด้านกฎหมายมีความจ าเป็นต้องเรียกใช้รวมกันว่า ข้อเท็จจริง เนื่องจากอยู่ในระหว่าง
พิจารณายังไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ เมื่อตัดสินชี้ขาดแล้วจึงจะแยกเท็จกับจริงออกจากกันได้ 

ดังนั้น การสอบสวนข้อเท็จจริงจึงมีความหมายรวมกัน หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานทุก
ชนิด ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ เพ่ือให้ทราบความจริงในเรื่องนั้นๆ จากการพิสูจน์ว่าเรื่อง
ใดเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องเท็จ และชี้มูลความจริงว่าเป็นประการใด  
๓.วัตถุประสงค์ 
                - เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆตามข้อร้องเรียน เพ่ือแจ้งให้ผู้ร้อง /ผู้ถูกร้อง ทราบโดยเร็ว 
                - เพ่ือให้การตรวจข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
๔.เป้าหมาย 
                เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน หรือผู้ร้อง ที่มีความขัดข้องใจ หรือไม่ได้รับความเป็น
ธรรมในเรื่องต่างที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ ด าเนินงานตามภาระกิจอ านาจหน้าที่ให้ได้รับความเป็นธรรม หรือแจ้ง
ให้ผู้ร้องทราบได้อย่างรวดเร็ว 
 

๕.วิธีด าเนินการ 
                ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุกครั้งเมื่อมีข้อร้องเรียนเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง 
                ๒. รวบรวบพยานหลักฐานต่างๆ 
                ๓. สรุปข้อเท็จจริงพยานหลักฐานเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
                ๔. แจ้งผลการด าเนินการต่างๆให้ผู้เกี่ยวข้องทราบภายใน ๑๕ วัน 
 

๖.ระยะเวลาด าเนินการ 
            ป ีพ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
7. งบประมาณด  าเน ินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผูร้ ับผ ิดชอบโครงการ 

ส  าน ักงานปล ัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
 

 


