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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง มี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่
อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและ
การป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น
ได้แก่ การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้ว การกระจายอำนาจมี
วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจาก การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ ว ่ า ในปั จ จุ บ ั น มี ห น่ ว ยงานและกฎหมายที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำ
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น

-23) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น ทำให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่ มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็ นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด
ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาลำดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่ งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International – TI) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2559 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จาก
คะแนน

-3เต็ม 100 โดยในปี 2559 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรอง
จากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน
จากปี 2558 ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
ปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจ ริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.2546 การจั ดตั้งองค์ ก รตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไ ม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้ อยู่เป็นฉบับที่ 3เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของ
รัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติต ้ านทุ จ ริต ”มี เ ป้ าหมายหลั ก เพื ่ อ ให้ป ระเทศไทยได้ รั บ การประเมิน ดั ช นี การรับ รู ้ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โ ดยได้กำหนด
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

-4ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :
CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสัง คมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เ ป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ
นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับ จิตสำนึ กรับผิดชอบในผลประโยชน์ ของสาธารณะของข้ า ราชการฝ่ า ย
การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง รวมถึงประชาชนในตำบล
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี (Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือ ง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตรัง รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่ ส ามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของข้าราชการ

-53) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตรัง ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม
5) องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตรังรวมถึงประชาชนในตำบล มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์
ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
2) องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิ บัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต
5) องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาส
ในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-6ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

1.1 การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1.1.1. กิจกรรมบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
1.1.2. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม สำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา
และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
1.1.3 กิจกรรม ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง

1.2 การสร้างจิตสำนึกและ 1.2.1 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์
ความตระหนักแก่ประชาชน รักพื้นทีส่ ีเขียว
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
0

20,000

20,000

20,000

20,000

0

0

0

0

10,000

10,000

10,000

10,000

หมายเหตุ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

-7-

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. การสร้าง 1.3 การสร้างจิตสำนึกและ 1.3.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำ
สังคมที่ไม่ทนต่อ ความตระหนักแก่เด็กและ สังคมไทยเข้มแข็ง
การทุจริต
เยาวชน
1.3.2 โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน
ตำบลตรัง

มิติที่ 1

รวม

4 โครงการ / 2 กิจกรรม

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
130,000

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
130,000

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
130,000

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
130,000

15,000

15,000

15,000

15,000

175,000

175,000

175,000

175,000

หมายเหตุ

-8-

มิติ

ภารกิจตามมิติ

2. การบริหาร
2.1 แสดงเจตจำนงทาง
ราชการเพื่อ
การเมืองในการต่อต้านการ
ป้องกันการทุจริต ทุจริตของผูบ้ ริหาร
2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
0

2.2.1 มาตรการ การสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล
2.2.2 มาตรการ ออกคำสั่ง การมอบหมาย
งานของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หัวหน้าส่วนราชการ
2.2.3 กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

2.2.4 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี”
2.2.5 กิจกรรม การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ

0

0

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2.1.1 กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น

หมายเหตุ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

-9-

มิติ

ภารกิจตามมิติ

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
0

2.2.7กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการ
จัดซื้อจัดจ้าง

0

0

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

2.2.8 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ
และการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ

0

0

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

2.2.9 กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการ

0

0

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

2.2.10 มาตรการ ยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน

0

0

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2.2.6 กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ

หมายเหตุ
ไม่ใช้
งบประมาณ

-10มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2. การบริหาร
2.3 มาตรการการใช้
2.3.1 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา
ราชการเพื่อ
ดุลพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ การปฏิบัติราชการ
ป้องกันการทุจริต ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2.3.2 มาตรการ การมอบอำนาจ อนุมัติ
อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ
2.4 การเชิดชูแก่เกียรติแก่ 2.4.1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมจรรยา หรือมีจิต
ดำเนินกิจกรรมการประพฤติ สาธารณะ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 2.4.2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการทุจริต

ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.5.1 มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
0

0

0

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

0

0

0

0

0

0

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

หมายเหตุ
ไม่ใช้
งบประมาณ

-11มิติ

ภารกิจตามมิติ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
0

2.5.3 มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

0

0

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

2.5.4 มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตรังว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ”

0

0

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

1 โครงการ / 12 กิจกรรม / 8
มาตรการ

0

0

0

0

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2. การบริหาร
2.5 มาตรการจัดการใน
2.5.2 มาตรการให้ความร่วมมือกับ
ราชการเพื่อ
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กร
ป้องกันการทุจริต หรือตรวจสอบพบการทุจริต อิสระ

มิติที่ 2

รวม

หมายเหตุ
ไม่ใช้
งบประมาณ

-12-

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
0

3.1.2 กิจกรรมการส่งเสริมประชาสัมพันธ์
การดำเนินกิจกรรมการดำเนินกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง

200,000

200,000

200,000

200,000

3.2.1 กิจกรรม การดำเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตรัง
3.2.2 โครงการ อบต.พบประชาชน (อบต.
เคลื่อนที่)

0

0

0

0

20,000

20,000

20,000

20,000

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

3.1.1 กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง

หมายเหตุ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

-13ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
0

3.3.1 โครงการประชาคมระดับหมู่บ้าน
และระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล
ตรัง
3.3.2 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตรัง
3.3.3 มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

10,000

10,000

10,000

10,000

0

0

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

3.3.4 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
3 โครงการ / 4 กิจกรรม /มาตรการ 2

0

0

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

230,000

230,000

230,000

230,000

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน
3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3.2.3 กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

มิติที่ 3

รวม

หมายเหตุ
ไม่ใช้
งบประมาณ

-14-

มิติ
4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.1 มีการจัดวางระบบและ 4.1.1 กิจกรรมการจัดทำรายงานการ
รายงานการควบคุมภายใน ควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจ
4.1.2 กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
เงินแผนดินกำหนด
ควบคุมภายใน
4.2 การสนับสนุนให้ภาค 4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ประชาชนมีส่วนร่วม
ร่วม ตรวจสอบ กำกับดูแลการบริหารงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน
การบริหารราชการ ตาม
ย้าย
ช่องทางที่สามารถ
4.2.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ดำเนินการได้
ประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตำบล
4.2.3กิจกรรม จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

4.3.1 กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

0

0

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

หมายเหตุ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

-15-

มิติ
4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

มิติที่ 4

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
0

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
0

4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

4.3.2 กิจกรรม การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล

4.4 เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
(Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้าน
การทุจริต

4.4.1 มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดย
ภาคประชาชน
4.4.2 มาตรการ ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต

0

0

0

0

0

0

0

0

6 กิจกรรม / 3 มาตรการ

0

0

0

0

รวม

หมายเหตุ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

-16-

ส่วนที่ 3
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการ
บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตสำนึกในการทำงานและความรับผิ ดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์ กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็น
ปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย
ดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทำให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมด
ไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติ ใหม่ปลูกจิตสำนึกของ
คนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กั บการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์ร ัป ชัน ทั้งนี้ กลไกการนำหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้ว ย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไป
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่ งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนำองค์ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลเหล่านั้ นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่ งใสสำหรับหน่วยงานหรื
องค์กรใดๆ จะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดำเนินงานที่หน่วยงานองค์กร
สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จึงจัดทำโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น

-173. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม และจริยธรรม
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินการ
1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดำเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บ ริห ารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม และจริยธรรม
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-18โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตรัง
2.หลักการและเหตุผล
1. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดชฯเนื่องในวัน
ข้าราชการพลเรือน 1เมษายน2553 “การทำความดีนั้นแม้จะไม่มีใครรู้เห็นแต่ ก็จำเป็นต้องทำเพื่อให้ผลดีที่
เกิดขึ้นยิ่งเพิ่มพูนและแผ่ขยายกว้างออกไปเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงที่แท้แก่ตนแก่ส่วนรวมตลอดถึง
ชาติบ้านเมืองพร้อมทุกส่วน ข้าราชการทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่นเที่ยงตรงที่จะกระทำความดีทั้งในการ
ประพฤติตนและการปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะเสียสละโดยไม่หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาหรือความ
ลำบากเหนื่อยยาก” และพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1
เมษายน พุทธศักราช 2555 “งานราชการทุกอย่าง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยากย่อมมีความสำคัญอยู่ใน
งานของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้นอีกทั้งงานทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเป็นปัจจัยเกื้อกู ลส่งเสริมกัน
และกันอยู่ ข้าราชการทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับจึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกันหากต้องพิจารณาให้เห็นความสำคัญ
ของกันและกันแล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กัน ด้วยความเป็นมิตรด้วยความเข้าใจเห็นใจกันและด้วยความ
เมตตาปรองดองกัน. งานของแผ่นดินทุกส่วนจักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน และยังประโยชน์ที่พึง
ประสงค์คือความเจริญมั่นคง ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง”
2. ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ลงวันที่
11 มิถุนายน 2556 เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องมือ
กำกับความประพฤติของตน และกำหนดให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและเทศชาติ อำนวยความสะดวกและ
ให้บ ริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบ าล โดยยึดมั่นในค่านิยมของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ
ประกอบกับคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ใน ก.ถ. ได้เห็นชอบกรอบแนวทาง
ดำเนินการและแผนปฏิบัติการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดั บมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
3. ตามความในประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง พ.ศ.
2552 องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ได้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้ าราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตรัง เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิ บัติของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ อัน
จะทำให้ได้รับการยอมรับ เชื่อถือ และศรัทธาจากประชาชนทั่วไป
4. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลตรั ง จึ ง ได้ จ ั ด ทำนโยบายการกำกั บ ดู แ ลองค์ ก ารที ่ ด ี อั น
ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน คือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กำหนดแนวทางปฏิบั ติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อ เป็น
แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมสำหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ
ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

-195. จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จึงเล็งเห็นความสำคัญใน
การพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตสำนึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนจึงได้จั ดทำ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตรัง ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไ ว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความสำคัญ
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
2. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลตรังในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตรั ง พนักงาน
ส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ประมาณ 30คน
5. วิธีการดำเนินงานโครงการ
จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมโดยการจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมโดยวิทยากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ความสามารถ
6. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
7. งบประมาณ
งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง 20,000 บาท
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตรัง จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60มีจิตสำนึกส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมภายในหน่วยงาน
8. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม
จริย ธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บ ัญญัติไว้ เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความสำคัญและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
2. ข้าราชการและเจ้า หน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการบริการ
ประชาชน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลตรังได้เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลเกิดขึ้นในหน่วยงาน

-201. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือารกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่ เห็นว่าจะเป็นสิ่ งผิดแต่อย่างใด
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่
และมีการใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรง
ตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั ้ ง นี ้ ห มายรวมถึ ง ความขัด แย้ง กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ส ่ว นตนและผลประโยชน์ ส ่ ว นรวม ซึ ่ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบลตรัง เพื่อให้
พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ
ของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง มีจิตสำนึก
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง

-215. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีการดำเนินการ
จัดประชุมประจำเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ ท้ องถิ่น ภูมิภาคและระดับประทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ สามารถช่วยให้ธรรมชาติมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นการลดภาวะโลกร้อน
“ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้า คือทรัพย์สิน แผ่นดินแม่ ฝากลูกไทย รวมใจ
ภั ก ดิ ์ รั ก ดู แ ล เพื ่ อ มอบแก่ ห ลานเหลนไทย ไปชั ่ ว กาล” คำขวั ญ พระราชทานที ่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชการแก่ประชาชนชาวไทย ได้สะท้อนเป็นอย่างดีถึงความ
เป็น “นักอนุรักษ์” ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระองค์ทรงแสดงถึงพระปณิธานอันแน่วแน่ในการ
อนุรักษ์ผืนป่าให้คนไทย
อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์ การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7) โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าที่ต้อง
คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-22องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ตระหนังถึงความสำคั ญ เกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้ อนและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ จึงจัดทำ “โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว ” เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปลูกต้นไม้ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้นในตำบล
3. วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้เยาชนและประชาชนได้รับรู้ถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
2 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง
บรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนในพื้นที่
3 เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้
4 เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3. กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่
4. วิธีการดำเนินการ
ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่
5. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564)
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
7. งบประมาณดำเนินการ
ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง 10,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 เยาชนและประชาชนได้รับรู้ถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
2 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งบรรเทา
ปัญหาสภาวะโลกร้อนในพื้นที่
3 เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้
4 เป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง
2. หลักการและเหตุผล

-23ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 67 (5) องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิติใจแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้
สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข เยาวชนที่ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับตนไม้ที่ขาดรากแก้ว ไม่สามารถ
เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขาดความสมดุลเช่นปัจจุบันได้
เนื่องจากปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมนิยมและวัตถุนิยม รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน์
ได้เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ทำให้คนเราห่างหายจากคุณธรรม
จริยธรรมไปเกิดปัญหาต่างๆมากมายที่ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ อิทธิพลค่านิยมของสังคมเป็นเครื่องมือ
ในการดำรงชีวิต ทำให้เราละทิ้งในสิ่งที่ดีงาม
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จึงจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง โดย
จัดอบรมให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลตรัง ในการเรียนรู้หลักคำสอนของศาสนา และปฏิบัติให้
ถูกต้อง โดยเน้นการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถใช้หลักศาสนาเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างสันติสุข
และเป็นอย่างที่ดีต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนา ให้กับประชาชน และเยาวชน
สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
2. เพื่อให้ผ ู้เข้าอบรมสามารถนำหลั กคุ ณธรรม จริยธรรม หลั กธรรมทางศาสนา และ
ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ปฏิบัติให้เห็นผล และเผยแพร่ขยายผลต่อชุมชน และต่อสังคมในวงกว้าง
4. เป้าหมาย
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลตรัง
5. วิธีดำเนินการ
1. ประชุมชี้แจงการจัดโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ดำเนินการตามโครงการ
4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
6. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564)
7. สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
8. งบประมาณดำเนินการ
ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง130,000.-บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
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1. ทำให้ประชาชนและเยาวชนในตำบลตรัง ตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักธรรมทางศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทำให้ประชาชนและเยาวชนในตำบลตรัง สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรม
ทางศาสนา และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ปฏิบัติให้เห็น ผล ซึ่งจะเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มี
คุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพอันเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิผลต่อไป
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนตำบลตรัง
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 67 (5) องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องให้การส่ งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ด้านการเตรียมความพร้อมให้เด็ก
รอบด้านและสมดุล ศึกษาเรียนรู้ต่อไปได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและ
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญควรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูน
ความรู้อยู่เสริม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักในคุณค่าของ
ความเป็นไทย ทั้งนี้ก ารจัดกิจกรรมเพื่อช่วยลดช่องโหวในการเกิดปัญหาสังคม โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้วิชาการและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้วิชาการสภาเด็กและ
เยาวชนตำบลตรัง ขึ้น เพื่อเป็นองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชนทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ
เยาวชนในชุมชนประสานกลุ่ม ต่างๆ ภายในชุมชนรวมสังเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒ นาและ
ข้อเสนอในการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ กันอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดระบบการนำเสนองาน
อย่างเป็นระบบ ในรูปแบบของสภาเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม และช่วย
สร้างความสมัครสมานสามัคคีของเยาวชนในตำบลตรัง รวมถึงทักษะการเป็นผู้นำ การบริหารจัดการองค์กร
การสร้างเครือข่ายความเข้ มแข็งให้กับองค์กรเด็กและเยาวชนตำบลตรัง จะได้เป็นฐานให้กับครอบครัวให้มี
ความสุขต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้วิชาการให้กับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงสิทธิบทบาทหน้าที่ของตนเอง
3. เพื่อพัฒนาทักษะด้านผู้นำเด็กและเยาวชน
4. เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานองค์กรเด็กและเยาวชนตำบลตรัง
5. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของเด็กแลเยาวชนตำบลตรัง
3. เป้าหมาย
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4. สถานที่
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
5. วิธีดำเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ
2. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของเด็กและเยาวชน
3. ดำเนินการตามโครงการฯเพื่อให้คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนสามารถทำ
หน้าที่ในการเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
7. งบประมาณ
15,000 บาท
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2. ได้รับรูถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสังคม
3. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะด้านผู้นำ
4. องค์กรเด็กและเยาวชนตำบลตรัง สร้างเครือข่ายการทำงานของตนเองได้
5. เด็กและเยาวชนตำบลตรังมีความรู้รักสามัคคีต่อกัน
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึ งปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพื่ อให้ ป ระเทศไทยมีศั กดิ ์ศรี และเกียรติภ ู มิใ นด้านความโปร่ง ใสทั ดเที ยมนานา
อารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุ จริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :
CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้ องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วน
การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อ
การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้
สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่อง
ในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความ
เป็นไปได้สูงที่คนทำงานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาส
หรือช่องทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานใน
หน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ได้
ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจำเป็น ที่ ผ ู้บริห ารองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบั งเกิ ดประโยชน์สุข แก่ประชาชนและยกระดั บ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลตรัง ด้วยการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

-284.1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1
ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบล
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดำเนินงาน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1
ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปีจำนวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ

-29มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง เป็น
บุคลากรที่มีความสำคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริห ารกิ จการบ้ านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์ส ุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่ งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตรัง
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
3.3 เพื ่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในการแสวงหาประโยชน์ จ ากการปฏิ บ ั ต ิ ง านด้ า น
บริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทำงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จำนวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ตำแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
6.2 นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน

-307. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1
มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ไม่
น้อยกว่า 90 %
- บุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ำกว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน การ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง เป็น หน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้น มักจ ะ
ประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่าย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับสำนัก กอง ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการป ฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการ

-31เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้น ตอนการให้บริการและไม่ส ร้างเงื่ อนไขขั้น ตอนที่ม ีความยุ่งยาก จึง
จำเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตรัง จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย
(1) นายก มอบหมายให้รองนายก
(2) นายก มอบหมายให้ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ
(3) ปลัด มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ
6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ

-32สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมิ นผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยเหตุผลนี้เอง
จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
5. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วน
ตำบล
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็น ธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติ
ราชการ

-336.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล
ตรัง พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอมา
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
มีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จั ดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่าย
ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้ อ บั ญ ญั ต ิ ง บประมาณรายจ่ า ยประจำปี และดำเนิ น งานตามขั ้ น ตอนของระเบี ย บประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ
ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินการ
จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้

-347. ระยะเวลาดำเนินการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มี
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ผู้อำนวยการกองคลัง
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง

-356.2 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของ
จำนวนงบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้ร ับ ทราบข้อมูลในการบริห ารงานของหน่ว ยงานด้ว ยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2558
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ

-366.2 ปรั บ ปรุ ง ขั ้ น ตอนการรายงานผลการจั ด หาพั ส ดุ โดยมี ก ารตรวจสอบบุ ค ลากรใน
หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง มีฐานะเป็ นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จะบริหารงานให้มีประสิท ธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็น ไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทาง
สังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง เป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึ งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมา
ภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

-374. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตรัง ที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ตามช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
หนังสือ และระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน มัสยิด
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง และชุมชนต่างๆ ภายในพื้นที่ตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตรัง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

-382. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรังบริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ป ระชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service)
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตรังเป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคำขอ
อนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ติดตามความคืบหน้า
และแจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทำงานแต่ละกระบวนงาน
เพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่อ
งาน ระบบการรับเงิน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามลำดับ จัดสถานที่ สิ่ง
อำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลยั ง บริ ห ารจั ด การบริ ก ารสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติร าชการของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน
ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ำ, ด้านน้ำเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้ส ูงอายุ , ด้านการส่งเสริม ผู้ ด้ อ ยโอกาส, ด้ า นงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี , ด้านการส่งเสริมอาชีพ , ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสำนัก/กอง/ ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
5. พื้นที่ดำเนินการ
ทุกสำนัก/กอง/องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้าน

-39ระบบระบายน้ำ, ด้านน้ำเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ,
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่ว นของรัฐ บาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกำจัด
ผักตบชวาและวัช พืช ในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูล ฝอยตั้ง แต่ แหล่ง กำเนิด การจัดการน้ำเสี ย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่)
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่
ต้องทำอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับ
บริการเป็นจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิด
ความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริ การและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐาน
การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้การปฏิบ ัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริห ารส่ว นตำบล ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่ว มของ
ประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การ

-40บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์ สุ ขแก่
ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจำเป็น
และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตรังได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลา
ที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเที ยมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสำหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ
บริการ
3.4 เพื่อเป็น เกราะป้องกันในการปฏิบัติห น้าที่ ของเจ้าหน้า ที่ม ิให้กระทำการแสวงหา
ประโยชน์หรือกระทำการประพฤติมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การจัดทำบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพื่อกำหนดตัวบุคลากร ผู้รั บผิดชอบ ในการดูแล กำกับการ
ให้บริการ
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
6.3 จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการ
ใช้บริการตามลำดับคิว
6.5 จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อ
นำมาปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

-419. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลัง สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการทีใ่ ห้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70ของผู้มาขอรับบริการ
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริห ารส่วนตำบลตรังมีความหลากหลายทางวัฒ นธรรม
กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตรังจึงได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็น
ธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนำแนวทาง
ตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยก
ด้าน เพศ ถิ่นกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรื อสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่ได้กำหนดให้ส่วน
ราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจ
ของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จึงมี
การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพิ นิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมี
ความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการ
อย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง

-426. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่ เลือก
ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการ
ให้บริการออนไลน์ เป็นต้น
6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ใน
การดำเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ
6.4 จัดให้มีสถานที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ำ
สำหรับผู้พิการ
6.5 จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง
6.6 มีการนำระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ดสมาร์ทบ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box)
มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
2.3 มาตรการใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือที่ดี
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การ
บริ ห ารราชการต้ อ งเป็ น ไปเพื ่ อ ประโยชน์ ส ุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ ์ ต ่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิ ก
หน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน” และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการ
ดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทาง
พระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความ
สะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

-43องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึง
เป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่ว มกัน
ปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทำงานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อ
ประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ ทำให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพื่องาน
บริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตตำบลคลองใหม่ ให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรให้คำนึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ
3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส
สามารถวัดผลการดำเนินงานได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตำบลตรัง และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
6.4.3 จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ
6.4.6 จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

-446.6 มีก ารติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่ อนำ
จุดบกพร่องในการจัดทำโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้
10.3 มีทัศนคติ วิธ ีคิด วิธ ีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ์ ในด้าน การบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดำเนินงานได้
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายใน
องค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บัง คับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่ างดี ด้วยความ
รอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดั ง นั ้ น การดำเนิ น การของหน่ ว ยงานต้ อ งมี ก ารปรั บ ให้ เ ข้ า กั บ สภาพสั ง คมและทั น ต่ อ
สถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการ
ตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ ต้องมีผู้รับผิดชอบ
ต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ

-445. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ
6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการทุกส่วน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติหลักธรรมจรรยา หรือมีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติหลักธรรมจรรยา
หรือมีจิตสาธารณะเพื่อนำผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบ
สานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้ประชาชนมีความ
มุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้

-453.2 เพื่อประชาสัมพัน ธ์และเผยแพร่ผ ลงานของผู้ที่ได้รับรางวัล ให้เป็นตัว อย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป
3.3 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการ
ดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลตรัง
5. สถานที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ประชาสัมพัน ธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชนผู้ปฏิบัติหลักธรรมจรรยา หรือมีจิต
สาธารณะ
6.2 ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.3 จัดทำเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.5 สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ทำคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับ
ประชาชน
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนว
ทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทำการผลิตเพื่อการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหน่าย
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ประเทศ ทำให้ต้องหันกลับมาทำการเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็น
การใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทำให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สำคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรื อนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดำเนินชีวิตในครัวเรื อนเป็นลำดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลตรัง คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนำผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไป
เพิ่มราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพาะปลูกพืช
ฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้น ทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่าง
ยั่งยืน จึงได้จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็น
วิทยากร ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร
4. สถานที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
5. วิธีดำเนินการ
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจำตำบลตรัง
5.2 ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร
5.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
6. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
9. ตัวชี้วัด
9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสนองพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดำริ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนำกลับไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
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1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนด
ดัชนีในการประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ
ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้ กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างใ ห้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องค์การบริห ารส่ว นตำบลตรั ง จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดำเนินการ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทได้ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ
กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนิ นกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของ
การทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจ สอบ
เพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่ง
หน่วยงานทั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญ
ดั ง นั ้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลตรั ง จึ ง ได้ ม าตรการ “ให้ ค วามร่ ว มมือ กั บ หน่ว ยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริห ารส่วนตำบลตรัง จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี หรือ
คณะทำงาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดำเนินการ
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8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง มี นโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่ง
สามารถยื่นคำร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง เพื่อดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีไ ด้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรี ยน
ต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรั บแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตรัง ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง เนื่องจากเห็น
ความสำคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริห ารส่วน
ตำบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช. ,
สตง.,จังหวัด, อำเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบล ยังให้ความสำคัญกับ การตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ
การให้ความร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีแ ละงบการเงิน
ประจำปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิ ก/หัวหน้าหน่วยคลังมีหน้าที่ให้คำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้ว งให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้า
หน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่
ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดำเนินการชี้แจงเหตุผล
และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิ น การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย
ฝ่ายนิติการและดำเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
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ตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง เพื่อ
ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสำนัก/กอง จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
5. พื้นที่ดำเนินการ
ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินการ
- ทุกสำนัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในกำหนด
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต
10.2 องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง มีความโปร่งใส และป้องกั นการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่า วสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก
ในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ

-52ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
เป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือ
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในตำบลตรัง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี และการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเ รียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
โครงการการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ใน
การดำเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจำกัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้สามารถมองเห็นภาพ

-53หรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้อง
พิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละ
ขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการ
พัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตรัง
4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
5. เพื่อนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
6. เพื่อความสัมพัน ธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริห ารส่ว นตำบลและ
ประชาชน
4. เป้าหมาย
จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดำเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทำการร่วมนำเสนอร่างรูปแบบ
6.4 ผลิตสื่อ
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณดำเนินการ
200,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
3.1 ใช้แบบสอบถามความพึ งพอใจในการดำเนินงาน อบต.ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.เป็นตัวชี้วัด โดยกำหนดตัวชี้วัด ดังนี้
- ประชาชนได้ร ับ ทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่ อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

-543.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่
และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริห ารส่ว นตำบลตรัง จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่อ งราว
ร้องทุกข์เพื่อไว้ส ำหรั บรับ เรื่ องร้องเรียน/ร้ องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่ วนตำบล
ตรัง
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง กับ
ประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. วิธีดำเนินการ
5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม
ความจำเป็นและเร่งด่วน

-555.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
6.1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 073-473049 ทางโทรสารหมายเลข 073-473050
6.3 ทางเว็บไซต์
6.4 ทางไปรษณีย์
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีส ถิติจ ำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบต.พบประชาชน (อบต.เคลื่อนที่)
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการ
ในเชิงรุก จึงได้จัดทำโครงการอบต.พบประชาชน (อบต.เคลื่อนที่)เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนตาม
ครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ดำเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้าน
ต่างๆ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ อาจดำเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่
ประชาชน หรือหากจำเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด
ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตรัง ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น

-553.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง กับ
ประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์
นำบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ออกไปให้บริการแก่
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคม
5. พื้นที่ดำเนินการ
กำหนดให้ออกเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคม ในเขตตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินการ
1. จัดทำร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนำไปให้บริการ
แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตรังทั้งหมด
4. กำหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน
6. วิธีดำเนินการ
1. จัดทำร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย
4. กำหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่
7. นำกิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
กำหนดออกให้องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำ
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีสถิติจำนวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ซึ่งได้เข้า
ร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตรัง อย่างทั่วถึง
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คิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดำเนินง านขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตรัง และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรีย น ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อำนาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้ รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมายการดำเนินการ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีการดำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทำการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
9. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7 - ข้อ 12 กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบล มีองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒ นา
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง และตัวแทนประชาชนจากทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้สอดคล้องกับประเด็น
หลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์ การบริหารส่วนตำบลตรัง และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง มีคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
โครงการ ประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบล
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เพื่อรับฟังความคิดเห็น และรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบล และ
ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตรังต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับฟังความคิดเห็น และรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่
3.2 เพื่อให้มีการนำเสนอข้อมูลในการพัฒนา และความต้องการของประชาชนเพื่อจะได้นำ
ข้อมูล หรือปัญหาไปกำหนดโครงการ/กิจกรรม
3.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้สิทธิตามบทบาทหน้าที่โดยมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ส่งผลให้บริหารงานอย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาเป็นไปอย่างรอบคอบ ถูกต้องตามระเบียกระทรวง
มหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3.5 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดภายใต้การบริหารงาน
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตรังที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ
4. เป้าหมาย
4.1คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง กลุ่มสัดส่วนประชาคมระดับตำบล
และประชาชนในตำบลตรังประมาณ 100 คน
5. วิธีดำเนินการ
5.1 จัดทำโครงการฯ พิจารณาอนุมัติ
5.2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมประชาคม
5.3 แจ้งผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง และประสานงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมประชาคม
5.4 จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนแต่
ละหมู่บ้าน
5.5 วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของหมู่บ้าน พร้อมจัดทำรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
5.6 ติดตามและประเมินผลโครงการ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
8. งบประมาณโครงการ
10,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลตรัง
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9.3 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่องค์การบริห ารส่ว นตำบลตรัง ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่า ย
ประจำปีในด้านการจั ดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้อ งกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วน
ตำบลตรัง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกั บองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตรัง อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ได้มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นคือได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน
5. วิธีการดำเนินการ
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตรัง อย่างแข็งขันสำหรับ การทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ได้มี กฎหมายระเบี ยบ
ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
ตรัง ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ
เพื่อเรียนรู้ทำความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
6. ระยะเวลาการดำเนินการ
ดำเนินการทุกปีงบประมาณ
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

-609.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตรัง
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนั กถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่ว มและ
ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง
9.3 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์การบริหารส่ วนตำบลในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต่อไป
ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จึงได้จัดทำ
โครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง มีการขับเคลื่ อน
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิ บัติ
ราชการ
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตรัง
3.3 เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตรัง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินการ
1. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ

-612. จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ
3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
4. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
5. การจัดทำแผนการดำเนินงาน
6.การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
7. จัดทำแบบสอบถามวัดความพึง พอใจในการปฏิบัติร าชการของหน่ว ยงานต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
8. การติดตามและประเมินผล
9. การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดำเนินการแก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานต่อผู้กำกับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด องค์การบริหารส่วน
ตำบลตรัง จึงได้มีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด เป็น
ประจำทุกปี
3. วัตถุประสงค์

-611. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตรัง
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ
กำหนด
3. เพื ่ อ รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในต่ อ ผู ้ ก ำกั บ ดู แ ลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามกำหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
5. พื้นที่ดำเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม
เพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ

-62ตามวัตถุป ระสงค์ ในอดีตที่ผ ่านมาการบริห ารงานของหน่ว ยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุ มภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ให้ถูกต้ องตามระเบีย บหรื อ กฎเกณฑ์ ที ่ ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ค รอบคลุม ถึง การจั ดการด้ านอื ่ น ๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำ หนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง พิ จารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนด
ระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้
กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้ อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีดำเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตรัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพื่อสรุป
ข้อมูล

-635.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลและผู้บริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สำนัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการ
ตัดสินใจ
4. การปฏิบ ัติในหน่ว ยงานเป็นไปอย่างมีร ะบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มี ร ายงานการประเมิ น ผลการควบคุม ภายใน ตามมาตรฐาน ข้ อ 6 ที ่ เ สร็ จ ตาม
กำหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก)
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะกำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริห ารส่ว นตำบลตรัง จึงได้กำหนดมาตรการส่ง เสริ ม ให้ ประชาชนมีส ่ว นร่ ว ม
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตาม

-64กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนั ก งานส่ ว นตำบล พนั ก งานครู ส ่ ว นตำบล พนั ก งานจ้ า ง ที ่ ม ี ก ารดำเนิ น การด้ านการ
บริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีการดำเนินการ
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริ หารงานบุคคล
ในการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัด
อื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมี
การแต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จะออกคำสั่งแต่งตั้งได้ต้อง
ไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลในการเลื่อนระดับ /การเลื่อนตำแหน่ง องค์ การบริห ารส่ว นตำบลตรัง ได้ดำเนินการตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/
เลื่อนตำแหน่ง
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ล งใน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง

-65- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตำแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดำเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จะออก
คำสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล
ในการที่องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับที่เกีย่ วข้อง อย่างเคร่งครัด
- มี ก ารจั ด ทำประกาศหลัก เกณฑ์ ห รือ แนวทางนากรปฏิ บั ต ิง าน และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรร มการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติ คณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดกำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ

-65ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
การโอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง
เปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
กิจ กรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่า ย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลั ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น เจ้ า หน้ า ที ่ จ ะต้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ต ามอำนาจหน้ า ที ่ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็น รายรับ
จัดทำใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่ งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึง
จำเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลตรังเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
4. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
5. วิธีการดำเนินการ
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีป ะชาชนเข้าร่วม
เป็นกรรมการ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลตรังให้ประชาชนทราบทางช่องทาง
ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง

-669. ตัวชี้วัด
มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตรังทำให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการกำหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบ
เปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็น
สำคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตรัง
ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
4. เป้าหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง

-676.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มิได้กำหนดให้มีการ
แต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ให้ความสำคัญในการมีตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิด
หากเกิดความเสียหาย
6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้ าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่
จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็น
สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ได้ดำเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และ
ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนา
องค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
เข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่

-683.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จำนวน 8 คน
5. พืน้ ที่ดำเนินการ
ทั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลตรังและหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีการดำเนินการ
6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วน
ตำบลและหน่ว ยงานภายนอก เพื่อเป็น ข้อมูล ในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา
เพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดำเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/
กองงานที่รับผิดชอบ
6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่ านการฝึกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
รายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จำนวน 8 ราย ได้รับการ
ฝึกอบรม
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
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องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้ มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตำบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่สำคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง เล็ง เห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นใน
เรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
ความสมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และ
การมีส่วนร่วมในการทำงาน
3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จำนวน 8 คน
5. พื้นที่ดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินงาน
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานใน
เรื่องต่างๆ
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นำข้อมูลแจ้ง
ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ผลลัพธ์
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ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตำแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวมหากใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทำการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่า
มีการกระทำคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตำบลตรัง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์
รัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบ
การคอร์รัปชันได้
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รัปชันในตำบล
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ.2552 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ จัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง
และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจำเป็ น
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ใน
การร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชันในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น จึง
ได้จัดทำมาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดำเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการ
ทุจริต
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ตำบลตรัง
4. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพื้นที่ตำบลตรัง เข้า
มามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
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ในเขตพื้นที่ตำบลตรัง
6. วิธีดำเนินงาน
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตตำบลตรัง
2. จัดทำฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
บริเวณใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ไ ด้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตรัง ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ ร่ วมตรวจสอบ
เพื่อป้องกันการทุจริต
4. ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต
5. ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง กับบุคลากร
องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทำให้เกิดแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. ทำให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ตำบลตรัง

