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ส่วนท่ี ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ 

  

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556 – 2560) 
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 และด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามา
เกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดย
รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิด
แต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของ  เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึง  ประโยชน์ของ
ตนเองหรือพวกพ้อง ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้นและ
เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  
จึงได้กําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตและเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ขึ้น  เพ่ือให้
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ.2556 - 2560) 
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
  2. เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่นํามาเผยแพร่ 
5. พื้นที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  
6. วิธีดําเนินการ  
  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาท ิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตสํานึก คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 – ๒๕๖๔  
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8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่นํามาเผยแพร่ 

โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมน้อมนําแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่าง
ยิ่งในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มี
สํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร 
มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  
3. วัตถุประสงค์  
  1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง  
  3. สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง   

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  

6. วิธีดําเนินการ  
  1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ  
  2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับของแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับผู้ร่วมโครงการ  
  3. ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. ผู้เข้าร่วมสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง  
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1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
โครงการที่ 1 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีได้มีการประกาศพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ ในประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศนั้น พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามในหลายๆประเด็น และเพ่ือเป็นการทบทวนอ านาจหน้าที่ ขั้นตอนการ
ตรวจแบบพิจารณา ขั้นตอนการขออนุญาต และออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร การออกใบรับรองอาคาร 
รวมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบระหว่างการก่อสร้างของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ภูกต้องตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และขั้นตอนการแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การออกค าสั่งต่างๆ ตามพระราชบัญญัติ
ขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๓ 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ๒. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจถึงปัญหาในการด าเนินการที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่แก้ไข เพ่ิมเติม ออกใหม่ ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 ๓. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจถึงอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ๔. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
๖. วิธีด าเนินการ 
 บรรยายและตอบข้อซักถามโดยวิทยากรที่มีความรู้ความช านาญ จากส านักงานโยธาธิการจังหวัดตรัง 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านกฎหมายเก่ียวกับเคหะและชุมชนมากขึ้น 

โครงการที่ 2 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชําระภาษี 
๒.หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และแผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๔.๒ ปรับปรุงรายได้ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสร้างรายได้และการปรับโครงสร้างภาษี อาทิ การขยาย
ฐานภาษี การกําหนดอัตราภาษี การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การเพ่ิมประเภทภาษีหรือรายได้ใหม่
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหาแนวทางเพ่ิมรายได้
รูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้นในระยะยาว และมีแหล่งรายได้ของตนเองที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๔.๓ ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐแบ่งจัดสรร  
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หรือจัดเก็บเพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปรับโครงสร้างภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์และประสิทธิภาพในจัดเก็บภาษี การกําหนดวิธีการจัดแบ่งหรือจัดสรรที่ชัดเจน
และเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท รวมทั้งการหาแนวทางใน
การเพ่ิมภาษีหรือรายได้ที่รัฐแบ่ง จัดสรรหรือเก็บเพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ๆ เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้หลักเกณฑ์การจัดสรรหรือจัดเก็บเพ่ิมต้องสะท้อนแหล่งกําเนิด
ของภาษีนั้นๆ เป็นสําคัญ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บได้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
กําหนดมาตรฐานสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนผู้เสียภาษีชําระภาษี โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนว่าจํานวนเงินที่ได้จากการเสียภาษีของประชาชนจะนํามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
๓.วัตถุประสงค ์
     1. เพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึก และสร้างความสมัครใจในการชําระภาษี 
         2. เพ่ือเชิดชูเกียรติให้กับผู้ชําระภาษี ซึ่งเป็นแบบอย่างของพลเมืองดีชําระภาษีตรงต่อเวลา 
        3. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงมีรายได้ที่จัดเก็บเองเพ่ิมมากข้ึน 
 4. ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรมีความเต็มใจในการเสียภาษีให้กับท้องถิ่น 
          5. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบในการชําระภาษีเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
4.เป้าหมาย 
 ประชาชนและผู้ประกอบการ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบํารุงท้องที่ และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
5.พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
6.วิธีดําเนินการ 
 1. เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่สํารวจผู้อยู่ในข่ายชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 
 2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การชําระภาษี 
 3. ติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 ๔. จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้กับผู้ชําระภาษีของท้องถิ่นจัดเก็บเอง 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 
8.งบประมาณดําเนินการ 
 20,000  บาท 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
10.ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายวิธีการและข้ันตอนต่าง ๆ ในการชําระภาษีให้แก่
ท้องถิ่นในแต่ละประเภท พร้อมตระหนักถึงความสําคัญของการชําระภาษีให้กับท้องถิ่น ยินดีที่มีส่วนร่วมในการ
ชําระภาษีภายในกําหนดเวลา มีขวัญกําลังใจในการชําระภาษีและเพ่ือเป็นแบบอย่างของพลเมืองดีที่มีจิตสํานึก
ในการชําระภาษีต่อไป 
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โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเรียนรู้ตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.หลักการและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัสแก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับ 
การดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง  
และความไม่ประมาท โดยคํานึงถึงการรู้จักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล 
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจ  
และกระทําในสิ่งที่ควรจะเป็น  เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  และความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ   
 การวางรากฐานการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
จัดตั้ง อบต. ด้านการส่งเสริมการศึกษา เห็นความสําคัญของการให้ความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังให้นักเรียน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน ได้เรียนรู้การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา         
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งเพ่ือเป็นการ   
ทําดีถวายพ่อ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้กําหนดโครงการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น 
๓.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง
และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

3. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือจัดแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควนปริง 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควนปริง /ผู้ปกครอง และผู้ที่เก่ียวข้อง จํานวน 100 คน 
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องและสามารถนํามาประยุกต์ใช้  
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควนปริง 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๒. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือกําหนดรายละเอียดการดําเนินงาน 
 ๓. จัดทําคําสั่งมอบหมายหน้าที่การทํางาน 
 ๔. ดําเนินกิจกรรม 
  - กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่  
                     นักเรียน/ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 
  - กิจกรรมจัดแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 5. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดําเนินโครงการ   
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 ๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000 บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. นักเรียนและผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นักเรียนและผู้ปกครองสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องและ

สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควนปริง มีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการที่ ๔ 

๑. ชื่อโครงการสุข 8 ประการด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล  
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ทรงคิดค้นและนํามาปฏิบัติ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมผ่านโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริจํานวนจับพันโครงการ และทรงมีพระ
ราชดํารัสชี้แนวทางการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นแนวทาง
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้ พสกนิกรชาวไทยสามารถดํารงอยู่ได้ด้วยความสุขอย่างมั่นคงยั่งยืน ภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลกในปัจจุบัน 
 สภาพสังคมไทยปัจจุบันประชาชนได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้านที่ทําให้เกิดผลต่อความประพฤติที่
ไม่พึงประสงค์ของเด็กไทย เยาวชนไทยไม่เห็นความสําคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการ
ประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติถ้าหากนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จะเกิด
ประโยชน์ทางตรงในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม เพราะหากสถาบันครอบครัวมีความอบอุ่น ย่อมส่งผลให้
ชุมชนเกดิความเข้มแข็ง เมื่อชุมชนเข้มแข็งย่อมทําให้ประเทศเกิดความสงบสุข 
 องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง จึงได้จัดทําโครงการสุข 8 ประการด้วยหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ Happy  8 ประการ เป็นเครื่องมือในการสร้างความสุข คือ 

1. Happy Body (สุขภาพดี)  มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ 
2. Happy Heart (น้ําใจงาม) มีน้ําใจเอ้ืออาทรต่อกันและกัน 
3. Happy Sout (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต 
4. Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดําเนินชีวิต 
5. Happy Brain (หาความรู้) การศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา 
6. Happy Money (ปลอดหนี้) มีเงินรู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ 
7. Happy Family (ครองครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง 
8. Happy Society (สังคมด)ี มีความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อชุมชนที่ตนทํางานและท่ีพักอาศัย 
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โดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และเป็นกรอบในการดําเนินงานด้วย 
การปรับทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการให้อยู่บนพ้ืนฐานของความพอเพียงบนปลักของความพอประมาณใช้
เหตุผลและไม่ประมาทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้แรงจูงใจทางบวกให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความ
เชื่อมั่นและภูมิใจในตัวเอง การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้และนําองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันต่อไป  
3 วัตถุประสงค์   

3.1  เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 
3.2  เพ่ือนําแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ซึ่งจะเป็นรากฐานของการ 

ดําเนินชีวิตให้สังคมไทยเกิดความสงบสุข    
3.3  เพื่อส่งเสริมให้มีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยการนํา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นกรอบความคิดประยุกต์ใช้ ให้เกิดสุภาวะในองค์กรอย่างยั่งยืน 
4.  เป้าหมายของโครงการ  
 เชิงปริมาณ 

เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ตําบลควนปริงจํานวน  50  คน   
 เชิงคุณภาพ 
  เด็ก เยาวชน และประชาชน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้และนําองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

5. ขั้นตอนการดําเนินงาน  
 5.1 จัดตั้งคณะกรรมการคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ประชาชน 
 5.1 จัดทําหรือรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการด้านความสุขของเด็ก เยาวชน 
ประชาชนในท้องถิ่น 
 5.3 จัดทําคู่มือ สุข 8 ประการ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.4 จัดโครงการสุข 8 ประการ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนการดําเนินงาน 
 5.5 ติดตามประเมินและสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

6. สถานที่ดําเนินงาน  
องค์การบริหารส่วนตําบลควนปรริง 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 – ๒๕๖๔ 
8.งบประมาณในการดําเนินงาน   

๒๐,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าในและกระแสสนับสนุนการสร้างค่านิยมและองค์กรสุข
ภาวะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10.2 เกิดการพัฒนาคนที่มีความรู้ความเข้าใจการสร้างค่านิยมและการสร้างความสุขตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

11. การติดตามและประเมินผล    
11.1 สังเกตจากผู้เข้าร่วมโครงการ    
11.2 ประเมินจากการแบบสอบถาม 
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โครงการที่ 5 
1. ชื่อโครงการ : โครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง “ควนปริงตําบลแห่งความสุข” 
2. หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเพ่ือพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพ้ืนฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง 
และคุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการกระท าที่
ไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้างสายใย
เชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก น าไปสู่ความสามัคคี การพัฒนา
ที่สมดุลและยั่งยืน และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงได้จัดทําโครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง “ควนปริง
ตําบลแห่งความสุข” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพ่ึงพาตนเอง มีการดําเนินชีวิต
ให้อยู่อย่างพอประมาณตน  เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน  โดย
ไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอกต่าง ๆ โดยใช้ปัจจัยด้านพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตที่ประชาชนโดยทั่วไปใช้ในการ
บริโภค  มีการส่งเสริมให้ใช้พื้นท่ีว่างเปล่าในบริเวณบ้านรั้วรอบบ้านปลูกพืชประเภทพืชสมุนไพร และพืชล้มลุก
ต่างๆไว้บริโภค เช่น ขิง ข่า ตะไคร้  กระชาย โหระพา มะนาว มะกรูดฯลฯ ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายใน
ครอบครัวและเป็นการสร้างกิจกรรมนันทนาการเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   มีคุณค่า สร้างความรัก
สามัคคี  พัฒนาความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น 
3.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเห็น
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมอันจะนําไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง พอประมาณ มีเหตุมีผล
และมีภูมิคุ้มกัน 

2. เพ่ือส่งเสริมและจัดตั้งครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเรือนสะอาดน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง 
3. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง กระตุ้น ปลูกฝัง และยกย่องผู้ปฎิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4.เป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีตําบลควนปริง 
5.พื้นที่ดําเนินการ 
 1. องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
 2. พ้ืนที่หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
6.วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 2. ประสานกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชนรับทราบ 

4. ดําเนินการตามโครงการฯ 
 5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 
8.งบประมาณดําเนินการ 
 100,000  บาท 
9.ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ครัวเรือนได้รับการส่งเสริมและจัดตั้งเป็นครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเป็น

แบบอย่างเพ่ือขยายผลแก่ครัวเรือน/ชุมชนใกล้เคียงส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลควนปริง 
2. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกอย่างยั่งยืนนั้นเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีพลัง
สร้างสรรค์และเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศ ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชนตําบล เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม และการพัฒนาตนเองเพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจใน
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและบทบาทของความเป็นพลเมืองที่ดี  

อีกท้ังในปัจจุบันปัญหาการคอรัปชั่นในประเทศไทยติดอันดับต้นๆ ของประเทศที่มีการคอรัปชั่นในวง
ราชการ การเมืองและธุรกิจแม้กระทั่งในวงการศึกษา เกิดขึ้นจากการปล่อยปละละเลยในการตรวจสอบจน
ส่งผลให้เกิดปัญหากลุ่มคนทุจริตสามารถเข้าถึงอํานาจต่างๆ ได้โดยง่าย และสามารถควบคุมการดําเนินงาน
ต่างๆ ได้ แม้กระทั่งองค์กรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบซึ่งสิ่งสําคัญที่ทําให้เกิดปัญหานี้ไม่มีทางหมดไปก็คือ การที่เรา
ทุกคนยังให้ความสําคัญกับวัตถุ เช่น เงินทอง ลาภ ยศ ฐานะ มากกว่าการให้ความสําคัญในด้านจิตใจทําให้เด็ก
และเยาวชนจํานวนไม่น้อยเห็นปัญหาการคอรัปชั่นหรือการฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นเรื่องที่ “ยอมรับได้” หาก
ตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย หรือการยอมให้รัฐบาลมีการทุจริตขึ้นบ้างหากมีผลงานที่เกิดประโยชน์สะท้อนให้
เห็นว่าเยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม จะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมใน
ด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16ข้อ 10 องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่การสังคมสงเคราะห์ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงเล็งเห็นความสําคัญ
ของกลไกการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนและตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่นในสังคมจึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลควนปริงขึ้นเพ่ือส่งเสริม
บทบาทและกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้มีความตระหนักและสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในสังคม 
3.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมบทบาทและกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนักและสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
3. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 

4. เป้าหมาย 
 คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตําบลควนปริง จํานวน  20 คน 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง และพ้ืนที่ในจังหวัดตรัง 
6.วิธีดําเนินการ 

1. จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
2. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 
3. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ  

          4. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
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7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 
8.งบประมาณ 
 20,000  บาท 
9.ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์           

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควนปริง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก  เป็นปัญหาที่สะท้อน 
วิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้อง
มีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสําคัญเพ่ือทําให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่
มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด  
 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลที่มี
หน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมี
อํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของบประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
(9)จัดการศึกษา(10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้วยโอกาสและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553 มาตรา 6 
ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดให้
รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 
 องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง พิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  โดยการจัด
หลักสูตรโตไปไม่โกง สอดแทรกในกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ค่านิยมท่ีถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สําคัญ ที่ทําให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็น
การป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนรับความ
ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นถือมั่นในความสัตย์จริง รู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืน
โดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และคํานึงถึงสังคมส่วนรวมมีความ
รับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทําใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
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3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือจัดทําหลักสูตรโตไปไม่โกง ของ ศพด.อบต.ควนปริง 
3.2 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สิจริต 
3.3 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้นักเรียนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ 
3.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม 
4. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน จํานวน 70 คน 
เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนในศพด.อบต.ควนปริงเกิดความตระหนักรู้เกิดความเข้าใจ สามารถแยกแยะ ถูก ผิด 
ดี ไม่ด ีได้ 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
5.1 เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมความดี 5 ประการที่ช่วยสร้างชาติและต่อต้านการทุจริต ได้แก่ 

1) ความซื่อสัตย์สุจริต คือ การยึดมั่นในความสัตย์จริงและสิ่งที่ถูกต้องดีงาม รู้จักแยกแยะถูกผิด  
ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง 
 2) การมีจิตสาธารณะ คือ การมีจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และคํานึงถึงสังคมส่วนรวมมี
ความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทําใดๆ เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
 3) ความเป็นธรรมทางสังคม คือ การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างมี
เหตุผล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
 4) กระทําอย่างรับผิดชอบ คือ การมีจิตสํานึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองและปฏิบัติหน้าที่
ให้ดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระทําได้เสมอหากมีการกระทําผิดก็พร้อมที่จะยอมรับ
และแก้ไข 
 5) เป็นอยู่อย่างพอเพียง คือ การดําเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรงไม่ละโมบโลภ
มาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ และไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเองและผู้อ่ืน  
 5.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

  1) ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือแจ้งการนําหลักสูตรมาดําเนินการ  
 2) จัดทําโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด. อบตควนปริงเพ่ือขอ
อนุมัติดําเนินการ 
  3) แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
  4) จัดอบรมให้ความรู้ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา 
 5) ดําเนินการตามโครงการ กิจกรรมตามหลักสูตร 
  6) สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
6.  พื้นที่ดําเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
7. งบประมาณดําเนินการ 

10,000 บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 – ๒๕๖๔ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรโตไปไม่โกงและนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
10.2 นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื้อสัตย์ สุจริต 
10.3 นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้มีภูมิคุ้มกันทางสังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมคอรับชั่นและการโกงทุก

รปูแบบ 
10.4 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์

ส่วนรวม     
11. การประเมินผลโครงการ 

11.1  การสังเกต/สอบถาม 
11.2 แบบประเมินพฤติกรรม 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล  
   คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว   
3 ฉบับปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปีพ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมาย
กําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการ
ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทํางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมี 
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ปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วน
ท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานใน
หน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมากและ
มากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูก
ครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้
อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงาน ราชการอ่ืน และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความ
เสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วย
การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บริหารงานด้วยความ
โปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยการจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  1. ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  2. มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อสาธารณชน  
อย่างน้อย 1 ครั้ง  

  3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5. พื้นที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
6. วิธีดําเนินการ  
  1.  ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น  

  2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
  3. จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  4. ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  5. จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  7. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

  8. รายงานผลการดําเนินงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
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10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์  
  1. ผลผลิต  
 - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น อย่างน้อย 1 ฉบับ  

 - มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อสาธารณชน  
อย่างน้อย 1 ครั้ง  

 - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1 ฉบับ  
  2. ผลลัพธ์  

 - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  

 - ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล         
2. หลักการและเหตุผล  
  พนักงานส่วนตําบลควนปริง ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  
เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มี
ศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะ
บรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ  จะต้องมี
มาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการ
ทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2496 มาตรา 69/1 ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 มาตรา 6 ที่
กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตรัง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 

  1. เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้  

  3. เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
  4. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทํางาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1 มาตรการ  
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5. พื้นที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

6. วิธีดําเนินการ  
  1. กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตําแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.25๔๕  

  2. นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
  3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล   
  4. ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
  5. สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง   
10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์  
  1. ผลผลิต  
    - มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล              
จํานวน 1 มาตรการ  

   - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
 2. ผลลัพธ์  
   - ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล      
ไม่น้อยกว่า 90 %  
   - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ํากว่าระดับ 3  
   - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น         
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามแนวทางในการบริหารประเทศกําหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ เท่ากับเป็นการ
ยืนยันในหลักการกระจายอํานาจ ที่คํานึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่แตกต่างกันในแต่
ละพ้ืนที่ และเพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความหลากหลายในด้าน
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๗  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ รวมทั้งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ 
มาตรา ๑๙ วรรค ๒ กําหนดว่าการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดําเนิน
กิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง  ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบกับพระราช 
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กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่มีเป้าหมายสําคัญสูงสุด คือ 
การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความ
มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ เช่นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวก 
และตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นต้น  จึงเห็นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาท 
อํานาจหน้าที่กว้างขวาง โดยมีหน้าที่ทั้งการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น แล้วยั งขยาย
บทบาทหน้าที่ให้รวมถึงคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิด
โอกาสให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน จึงได้จัดให้มมีาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 

  1. เพ่ือกําหนดมาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  2. เพ่ือให้การปฏิบัติงาน มีรูปแบบ ขั้นตอนที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  

  3. เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงาน   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 จัดทํามาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล       
จํานวน 1 มาตรการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

 องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
6. วิธีดําเนินการ  
  1. กําหนดวิธีปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2559   
 2. นําวิธีปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  มากําหนดเป็นมาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  3. ประกาศเผยแพร่มาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล   

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง   
10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์  
  1. ผลผลิต  
    - มีมาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล              
จํานวน 1 มาตรการ  

   - เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรการและหลักธรรมาภิบาล 
 2. ผลลัพธ์  
   - ลดข้อร้องเรียนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล                    
ไม่น้อยกว่า 90 %  
   - การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ        
2. หลักการและเหตุผล  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑  องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี  โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ควนปริง  และหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
จึงได้จัดให้มมีาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค ์ 

  1. เพ่ือมาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  2. เพ่ือให้การปฏิบัติงาน มีรูปแบบ ขั้นตอนที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  

  3. เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงาน   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 จัดทํามาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล       
จํานวน 1 มาตรการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

 องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
6. วิธีดําเนินการ  
  1. กําหนดวิธีปฏิบัติการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  
 2. นําวิธีปฏิบัติการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ  มากําหนดเป็นมาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทํา
ข้อบัญญัติงบประมาณ 
  3. ประกาศเผยแพร่มาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ 

  4. ดําเนินการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล   
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง   
10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์  
  1. ผลผลิต  
    - มีมาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ  ขององค์การบริหารส่วนตําบล              
จํานวน 1 มาตรการ  

   - เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรการและหลักธรรมาภิบาล  
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 2. ผลลัพธ์  
   - ลดข้อร้องเรียนในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ  ขององค์การบริหารส่วนตําบล                    
ไม่น้อยกว่า 90 %  
   - จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

โครงการที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการธรรมาภิบาลในการบริหารโครงการ        
2. หลักการและเหตุผล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลมีการบริหารโครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.๒๕๔๖ โดยการด าเนินงานจะค านึงถึงดุลยภาพระหว่างองค์กร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมี
การกําหนดผู้รับผิดชอบตลอดจนกลไกในการส่งเสริมและตรวจสอบดูแลธรรมาภิบาลในทุกกระบวนการอย่าง
ชัดเจน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบล จึงได้จัดให้มีมาตรการธรรมาภิบาล
ในการบริหารโครงการขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 

  1. เพ่ือมาตรการธรรมาภิบาลในการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  2. เพ่ือให้การปฏิบัติงาน มีรูปแบบ ขั้นตอนที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  

  3. เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงาน   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 จัดทํามาตรการธรรมาภิบาลในการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล   
จํานวน 1 มาตรการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

 องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
6. วิธีดําเนินการ  
  1. กําหนดวิธีดําเนินการบริหารโครงการ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ 
 2. นําวิธีดําเนินการบริหารโครงการ  มากําหนดเป็นมาตรการธรรมาภิบาลในการบริหารโครงการ 
 3. ประกาศเผยแพร่มาตรการธรรมาภิบาลในการบริหารโครงการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  
10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์  
  1.  ผลผลิต  
    - มีมาตรการธรรมาภิบาลในการบริหารโครงการ  ขององค์การบริหารส่วนตําบล              
จํานวน 1 มาตรการ  

   - เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรการและหลักธรรมาภิบาล  
 2. ผลลัพธ์  
   - ลดข้อร้องเรียนในการบริหารโครงการ  ขององค์การบริหารส่วนตําบล ไม่น้อยกว่า 90 %  
   - การบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ได้ 
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โครงการที่ 5 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่น        
2. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่น  เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  จึงได้จัดให้มีมาตรการธรรมาภิบาล
ในการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 

  1. เพ่ือมาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  2. เพ่ือให้การปฏิบัติงาน มีรูปแบบ ขั้นตอนที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  

  3. เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงาน   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 จัดทํามาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล          
จํานวน 1 มาตรการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

 องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
6. วิธีดําเนินการ  
  1. กําหนดวิธีปฏิบัติการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2. นําวิธีปฏิบัติการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่น  มากําหนดเป็นมาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทํา
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  3. ประกาศเผยแพร่มาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่น 

  4. ดําเนินการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล   
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง   
10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์  
  1. ผลผลิต  
    - มีมาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตําบล              
จํานวน 1 มาตรการ  

   - เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรการและหลักธรรมาภิบาล  
 2. ผลลัพธ์  
   - ลดข้อร้องเรียนในการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตําบล                    
ไม่น้อยกว่า 90 %  
   - จัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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โครงการที่ 6 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีใน
การประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน  ตลอดจนเป็นการสร้างแนว
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริต
และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงจึง  ได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี   

2. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ   
3. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ   
 3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดอบต./กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

โครงการที่ 7 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสํารวจข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2๕๓๗ และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น องค์การบริหารส่วน
ตําบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์หรือเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ
หรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสํารวจข้อมูล
เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2๕๓๗ มาตรา 69/1    
ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วน
ตําบล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
จึงจําเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ  
  2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน  
  3. เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
  4. เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 
1 ครั้ง ต่อปี  



   
-33-   

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
 6. วิธีดําเนินการ  
  1. ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
  2. ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตามรูปแบบที่
กําหนด  
  3. สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบ  
  4. ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน  
  5. ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
  6. นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ   
  30,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ  
  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. ผลผลิต ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 ฉบับ  
  2. ผลลัพธ์  
   - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  
   - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

โครงการที่ 8 
1. โครงการ : โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล     
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ 2550  มาตรา 279  บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การ
ประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม  ทั้ง กาย วาจา ใจ ต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่
ทํางานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและ
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  และผู้มารับบริการอย่างประชาชนจะได้รับความเชื่อมั่น
และไว้วางใจที่จะมารับบริการที่องค์กรนั้น ๆ  
 การพัฒนาบุคลากรในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น  จึงถือว่าเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นมากใน
การพัฒนาองค์กร ทั้งในด้านความรู้ว่าด้วยเรื่องวินัย การรักษาวินัย กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
หน้าที่ คุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรมจรรยา รวมถึงศิลปะการเป็นผู้นํา องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงจึง
ดําเนินโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน และบุคลากรในสํานักงานให้มี
ความรู้ ในทุกๆด้าน  มีความสุขในการปฏิบัติงาน เพ่ือสามารถนําความรู้มาพัฒนาส่วนงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ทําอย่างมีพลัง มีความเป็นผู้นําในหัวใจคนมีทัศนคติที่ดีต่องาน มีทัศนคติที่ดีต่อ
ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงานและต่อหน่วยงานอย่างเต็มที่และมีพฤติกรรมบริการด้วยใจ พร้อมทั้งมีความสามัคคีใน 
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การทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้ข้อบังคับ กฎระเบียบที่บัญญัติไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างจิตสํานึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มาใช้ในการ
ดําเนินชีวิตมีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ๒. เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง รู้จักการทํางานเป็นทีม ทํางานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างานหน่วยงาน เพ่ือน
ร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีภายในองค์กร 

๓. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  
4. วิธีการดําเนินการ 
 1. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
 2. ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร สถานที่ดําเนินการอบรม 
 3. ดําเนินการอบรมตามกําหนดการ 
 4. ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม  และรายงานผลการดําเนินการให้ผู้บริหารทราบ 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง          
จํานวน 66 คน 
6. งบประมาณ 
 20,000  บาท 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 
8. สถานที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง   
10. ตัวชี้วัด/การประเมินผลโครงการ 
 1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ อยู่ในระดับมาก  
ร้อยละของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่เข้า
รับการฝึกอบรมตามโครงการผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ในเนื้อหาวิชาที่ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
๘๐ 
๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สร้างจิตสํานึกที่ดีให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง นําหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มาใช้ในการดําเนินชีวิต มีการพัฒนาด้านอารมณ์ 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและนําไปใช้ในการปฏิบัติงานและร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ๒. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ได้
รู้จักการทํางานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หน่วยงาน รวมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร 

๓. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจว่าด้วยเรื่องวินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
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โครงการที่ 9 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
4. เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
5. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
6. เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
1.  หัวหน้าฝ่ายและผู้อํานวยการการกองคลัง  
2.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

6. วิธีดําเนินการ 
1. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวน

งบประมาณ 
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
7. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 

งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1.  ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
2.  ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
3.  ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 

โครงการที่ 10 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการซื้อ-จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผย
และเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะ
ใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อ-จัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลที่

ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 อย่างน้อยจํานวน 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
หนังสือ  
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
6. วิธีดําเนินการ 

1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 



   
-37- 

- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ผลผลิต 

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
2. ผลลัพธ์ 

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

-  การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
-  สามารถลดปัญหาการร้องเรียนทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

โครงการที่ 11 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง เป็น
ศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผล การดําเนินการให้ประชาชน
ผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่  เชื่อมต่อระหว่าง
ศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรั บเงิน และกําหนด 
ระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออํานวย ความสะดวกแก่
ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ินอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลควน
ปริง ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรม  ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ 
ระบายน้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และ
ด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัด 



   
-38- 

ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน  
กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะ ให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ  

  2. เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม ่เลือกปฏิบัติ  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

 ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
6. วิธีดําเนินการ  
  1. ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และ
ด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก  ควัน การ
กําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่)  

  2. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ  
   2. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน  
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา ๕๒ กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด  ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็น ไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา    
องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการ
ทํางานหรือการบริการ  เพ่ือตอบสนองคามต้องการของประชาชน โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายเป็น
สําคัญ 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 ๒.  เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๓.  เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 ๔.  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

๑.  เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงให้สั้นลง 
  -   ประชาชนในพื้นที่  หมู่ที่ ๑ - 9  ตําบลควนปริง 

-   ประชาชนนอกพ้ืนที่  และประชาชนทั่วไป 
  -   พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  

๒.   ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาต  การอนุมัติ  และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
6.  วิธีดําเนินการ 
 ๑.   แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

๒.   ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัต ิ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๓.   ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป  พร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
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 ๔.   มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

๕.  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และผู้บริหารทราบ 
7.  สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่  
 ๒.  การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

๓.  การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
๔.  ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทําให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 

โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้บัญญัติกําหนดอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร 
ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้
อํานาจอยู่กับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็น
ช่องว่างที่ทําให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ  เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
เป็นไปอย่าง รอบคอบ  

  2. เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  คําสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
5. พื้นที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
6. วิธีดําเนินการ  
  เสนอคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในการใช้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 – ๒๕๖๔ 
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8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ: กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบที่ดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง
มีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อน
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดํารง
อยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน
เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิด
คละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็น
การเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่ายทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
ประกอบกับวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศทําให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่ายใน
ลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากเป็น
การเกษตรแบบพ่ึงพาตนเอง เป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษ
ตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัยและที่สําคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการ
ลดรายจ่ายของครอบครัวแทนการซื้อจากตลาดและเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิม
รายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย     
 องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
สนับสนุนส่งเสริมการดําเนินชีวิตทั้งในระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับหมู่บ้าน ตั้งแต่ปี 2559  โดย
เริ่มต้นจากครัวเรือนอาสาต้นแบบทุกๆ ครอบครัวร่วมมือกันปรับปรุงบ้านเรือนให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่  ซึ่ง
การปรับสภาพสิ่งแวดล้อมบ้านเป็นพ้ืนฐานการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาด้านอ่ืนๆในสังคมโดยในปีงบประมาณ 2559 และ 
ปีงบประมาณ 2560 มีครัวเรือนต้นแบบในตําบลควนปริง รวมทั้งสิ้น 90 ครัวเรือน 
 

 ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่วิถีชีวิตของหมู่บ้านขยายผล 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และยกย่องบุคคลต้นแบบที่ดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การ
บริหารส่วนตําบลควนปริง จึงจัดกิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบที่ดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ขึ้น 
 ทั้งนี้ เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และมาตรา 16 (6) และ (16) แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
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3.วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ประชาชนชาวไทย ภายใต้แนวคิด “สืบสานปรัชญาของพ่อ สานต่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

3.2 เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 เพ่ือขยายผลและยกย่องครัวเรือนต้นแบบในหมู่บ้าน/ชุมชน 

4. เป้าหมาย 
ประชาชนในพื้นท่ี หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ตําบลควนปริง อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง จํานวน 45 คน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
 6.วิธีดําเนินการ 

   6.1 จัดประชุมหารือแนวทางการดําเนินกิจกรรมและแต่งตั้งคณะทํางาน/กําหนดคุณลักษณะบุคคล
ต้นแบบ 

   6.2 ประชาสัมพันธ์/ประสานผู้นําชุมชน/สร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากพ้ืนที่ 
   6.3 ส่งเสริม/สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น 

ครัวเรือนปรับสภาพบ้านเรือนให้สะอาด น่าอยู่ ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ การทําปุ๋ยหมัก/น้ําหมักชีวภาพ 
เป็นต้น 

   6.4 คัดเลือกบุคคลต้นแบบและมอบใบประกาศนียบัตรยกย่อง 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 
8.งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์           

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบ โดยวัดจากจํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่สามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ดีและสามารถเป็น
แบบอย่างได้ 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง   
2. หลักการและเหตุผล  
  องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง เนื่องจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตําบลควนปริง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก 
(ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง ยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบ
ภายในด้วยโดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบ
ภายในและรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มี 
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หน้าที่ให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  กรณีได้รับข้อ
ทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน 
นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยังสตง.แล้ว แต่สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้าง
ข้อทักท้วง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจาก
วันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝ่าย
นิติการและดําเนินการทางวินัย สํานักปลัดอบต. มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัดเที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดย
มิชอบ นอกจากนีย้ังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง เพ่ือความ
โปร่งใส และป้องกันการทุจริตและผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด  
3. วัตถุประสงค ์ 

  1. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
  2. เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
5. พื้นที่ดําเนินการ  
 ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
6. วิธีดําเนินการ  
  - ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 

  - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในกําหนด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ  

 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต  
  2. องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 
2. หลักการและเหตุผล  
  กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ 
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 หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใส
และสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
จึงได้มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
5. พื้นที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
6. วิธีดําเนินการ  
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  

  - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
  - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด  

  - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ    
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ  

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน              
                    ตําบลควนปริง               
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรการ 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้  ณ ที่ทําการของหน่วยงานรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า 
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินการต่างๆ ของรัฐ 
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 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบล
ควนปริงจึงได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง ให้บริการ ณ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง เป็น
ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและ
หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 
ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
๓.  วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จําหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้   

2. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
 ๓. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลควนปริง 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

1. มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  จํานวน  ๑  แห่ง 
2. มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวก 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
6. วิธีดําเนินการ 
 ๑.  มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 

๒.  มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 ๓.  มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด 
 ๔.   มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

๕.  มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๖.  มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
๗.  มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  ณ สํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 

2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดํา เนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
6. วิธีดําเนินการ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลควนปริงและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 
งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขข์ององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับกา รบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกขเ์พ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๒.  เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
 ๓.  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนที่ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได้ 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑.  จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
๓.  นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความ จําเป็น

และเร่งด่วน 
 ๔.  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
๖.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ให้บริการในวันเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 ๑.  องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
 ๒.  ทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๗๕-258-782 ทางโทรสารหมายเลข  ๐๗๕-258-782 ต่อ ๑๗ 
 ๓.  ทางเว็บไซต ์
 ๔.  ทางไปรษณีย์ 
๗.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
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๙.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
 ๒.  สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๓.  แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 

๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสง่เสริมและสนับสนุนการจัดทําเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบล  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

 ตามแนวทางในการบริหารประเทศกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระตามหลักแห่ง     
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ เท่ากับเป็น 
การยืนยันในหลักการกระจายอํานาจ ที่คํานึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่แตกต่างกันใน
แต่ละพ้ืนที่ และเพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และความหลากหลายใน 
ด้านศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.๒๕๓๗  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ รวมทั้งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ 
มาตรา ๑๙ วรรค ๒ กําหนดว่าการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดําเนิน
กิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่มีเป้าหมายสําคัญสูงสุด คือ 
การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ เช่นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความ
สะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นต้น  จึงเห็นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
บทบาท อํานาจหน้าที่กว้างขวาง โดยมีหน้าที่ทั้งการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น แล้ว  
ยังขยายบทบาทหน้าที่ให้รวมถึงคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กร  
ที่เปิดโอกาสให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  การพัฒนาท้องถิ่นจึงเน้นการพัฒนาคนโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
ของตนเองด้วยตนเอง การวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและการร่วมแก้ไขปัญหา  การกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาท้องถิ่นโดยประชาชนเพ่ือประชาชนในท้องถิ่นและเป็นการสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น   ซึ่ง 
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตําบลจะทําให้ได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนที่เป็นมติ
ร่วมกันของแต่ละชุมชนในท้องถิ่น  รวมทั้งได้มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน
นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาตําบล เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ดังนั้น เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ที่วางไว้  และเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  พร้อมเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ อีกทั้งยัง
ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้มีการพบปะพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบล
ควนปริง จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบล ขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์ 
  1.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.  เพ่ือทบทวน จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนของระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ นํามาซึ่งกรอบใน
การกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  ที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาในห้วงระยะเวลา 4 ปี  และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง 
 3.  เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของท้องถิ่น โดยการรับฟังความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยตรงในการนํามาปรับปรุงการให้บริการ การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 
 4.  เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงและหน่วยงานราชการ
ต่างๆ 

 5. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ  
 4.  เป้าหมาย 

จัดประชุมประชาคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วยภาคผู้นํา
ท้องที่  ท้องถิ่น  องค์กรชุมชน  และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชาคม แบ่งเป็น 

- ผู้เข้าร่วมระดับหมู่บ้าน   จํานวน ๙ หมู่บ้าน ( คิดร้อยละ ๑๐ ของจํานวนครัวเรือนแต่ละหมู่บ้าน) 
- ผู้เข้าร่วมระดับตําบล คิดร้อยละ ๑๐ ของจํานวนครัวเรือนของตําบล 

 - ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
5. วิธีดําเนินการ  

๑.  จัดประชุมหารือและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ 
๒.  จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัตินายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
3.  ดําเนินโครงการ 

 4.  รายงานและประเมินผลการดําเนินโครงการ 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 – ๒๕๖๔ 
7. งบประมาณ  
 20,000  บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1.  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

๒.  มีการทบทวนจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนของระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ นํามาซึ่ง
กรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  ที่สามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาในห้วงระยะเวลา 4 ปี  และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่าง
แท้จริง 
 3.  ได้รับทราบปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชนโดยตรง  สามารถนํามาปรับปรุงการ
ให้บริการ และแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลควนปริงและหน่วยงานราชการต่างๆ 
 5.  ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการจากหน่วยงานราชการต่างๆ 

 

 



   
-50- 

โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นสําคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทําให้
ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิมและวิ่งตามกระแสเงิน  ทําให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของ
ตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ 
และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบ 
สนองความต้องการของชุมชนในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้  
4. เป้าหมาย  
 ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  
5. วิธีดําเนินการ  

  1. ประชุมผู้บริหาร กํานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน  
  2. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่  โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน  

  3. ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกําหนดการ  
  4. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 

7. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความ
ร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทํางานเพ่ือ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และ หมวด 7  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546  
  1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  

  2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
  3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลควนปริงให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน  
  2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลควนปริง 

4. เป้าหมาย  
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล  
5. พื้นที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  
6. วิธีดําเนินการโครงการ  

  1. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
  2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 
  3. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลควนปริง  หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน  ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบล
ควนปริงมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น  
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการระบบควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด  องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง จึงได้มี
การจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดเป็นประจําทุกปี  
3. วัตถุประสงค ์ 

  1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด  

  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามกําหนด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
5. พื้นที่ดําเนินการ  
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
6. วิธีดําเนินการ  

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมิน

องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือ

จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือการบริหารราชการตามช่องทาง
ที่สามารถดําเนินการได้  
โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร    
จึงมักจะกําหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์   
องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงเป็นไป
อย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
3. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็น ธรรม   

2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอนย้าย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูส่วนตําบล พนักงานจ้าง ที่มีการดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล  
5. พื้นที่ดําเนินการ   
  องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
6. วิธีการดําเนินการ 

ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย   
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ

บรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด  

 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน   

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง

ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน  
 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงจะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่

ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงรับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด   
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- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหน่ง 

- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อน ตําแหน่งเพ่ือความโปร่งใส  

- มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน   
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ดําเนินการที่ตนเองเห็น ว่าไม่เป็นธรรมได้   
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน   
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงจะออกคําสั่ง

แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนขั้นเงินเดือน   

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วน ตําบลควนปริงได้ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด   

- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ   

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้น เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  

 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ัน เงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น   

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ ไม่เป็นธรรม   

- นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์     
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของ ขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับผลลัพธ์  ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ควนปริงและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวได้  

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความสําคัญที่จะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในอํานาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะ
หากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอํานาจหน้าที่ที่ตนเอง
ได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่แล้ว อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคล อ่ืน 
นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 

องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงเห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง 
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จั ดทํา
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ  เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทําหน้าที่กรรมการตรวจการจ้าง
มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทําหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหารท้องถิ่น,พนักงานส่วนตําบล,คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
6.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้างเข้าร่วมโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
10,000 บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
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10. ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างทําหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ     
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ผู้นําท้องที่ ท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป  สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดําเนินการอย่าง
เคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือ
ขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ  คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น  หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือ
กฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้ผู้นําท้องที่ ท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป และ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นให้ผู้นําท้องที่  
ท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป และสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจระเบียบ กฎหมาย  คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้นํา
ท้องที่ ท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป  สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ
กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้นําท้องที่ ท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป  สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้
ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ ผู้นําท้องที่ ท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒. เพ่ือให้ผู้นําท้องที่ ท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป ได้เพ่ิมประสิทธิภาพในบทบาทหน้าที่ 

๓. เพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรมได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
4. วิธีการดําเนินการ 
 1. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
 2. ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย  วิทยากร  สถานที่ดําเนินการอบรม 
 3. ดําเนินการอบรมตามกําหนดการ 
 4. ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม  และรายงานผลการดําเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้นําท้องที่ ท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป จํานวน 80 คน 
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6. งบประมาณ 
 15,000 บาท  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 – ๒๕๖๔ 

8. สถานที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง   

10.  ตัวช้ีวัด/การประเมินผลโครงการ 
 1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ อยู่ในระดับมาก  
 ร้อยละของผู้นําท้องที่  ท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ที่เข้ารับการฝึกอบรมตาม
โครงการผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ในเนื้อหาวิชาที่ได้รับการฝึกอบรม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๑1.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
2. ทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพ่ิมประสิทธิภาพในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

 3. ทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจตรงกัน และเพ่ือลดความขัดแย้งภายในองค์กร 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ     
 องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) มีบทบาท อํานาจ หน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนในท้องถิ่นและประชาชนผู้มารับบริการ โดยมี
โครงสร้างที่มีบุคลากรเป็นฝ่ายการเมือง  ฝ่ายประจํา  ซึ่งจะต้องทํางานร่วมกับผู้นําท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งทุกฝ่าย
จะต้องทํางานร่วมกันอยู่ตลอดเวลา  จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาองค์กรอย่างสม่ําเสมอ  โดยการ
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหัวใจสําคัญของการ
พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า  และแนวทางที่จะช่วยในการพัฒนาบุคลากร  คือ  การเพ่ิมทักษะการ
ปฏิบัติงานให้บุคลากรในองค์กรได้รับความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติภายใต้กรอบของระเบียบและข้อ
กฎหมายที่กําหนด  และการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานให้ได้รับความรู้ที่เป็นรูปธรรม  สามารถนําความรู้ที่ได้รับ
มาประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กรและพ้ืนที่ชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 ดังนั้น  เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  เพ่ือรองรับ
ภารกิจและทิศทางการพัฒนาประเทศ สร้างระบบการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นสู่สากลและขับเคลื่อนพัฒนา
ประเทศท่ีแข่งขันได้ จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้แก่
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
 2.  เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง วึ่งต้องทํางานควบคู่ไปด้วยกัน  
 3.  เพ่ือให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน ของ อปท. 
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลหรือท้องถิ่นของตนเอง 
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4. วิธีการดําเนินการ 
1. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและระเบียบกฎหมายที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนตําบล 
 2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่  
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง จํานวน  44 คน  
6. งบประมาณ 
 150,000 บาท 
 7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 - ๒๕๖๔ 
8. สถานที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง และสถานที่ศึกษาดูงาน 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง   

10.  ตัวช้ีวัด/การประเมินผลโครงการ 
 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
๑1.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.   ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
ไดร้ับความรู้  ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการที่ดี  นํามาพัฒนาองค์กรและชุมชนต่อไป 
 2.   ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง   
มีความสัมพันธ์ที่ดี  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีความรักความสามัคคี  เกิดข้ึน 
 3.   ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  
ได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรและชุมชนให้มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community)และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่า
มีการกระทําคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์ 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมา    ภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
3. วัตถุประสงค ์ 

  สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนหมู่บ้านในตําบลควนปริง 
5. พื้นที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
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6. วิธีดําเนินการ  
  1. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนหมู่บ้าน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน  
  2. เชิญคณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  1. คณะกรรมการหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัป-
ชันได ้ 

  2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนหมู่บ้านเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันใน
ระดับตําบล 


