
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำน ำ 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ายหาด  (พ.ศ.  2566 – 2570)  ให้สอดคล้องกับแผน  3  ระดับ  ได้แก่  ยุทธศาสตร์ชาติ  
20  ปี  (พ.ศ.  2561 – 2580)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.  2561 – 2580)  ประเด็นที่  
(21)  การต่อต้านการทุจริตลุประพฤติมิชอบ  แผนการปฏิรูปแระเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  โดยน าหลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  มาเป็นกลไกในการพัฒนา
กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด รวมถึงให้สอดคล้อง
กับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  
Transparency  Assessment  :  ITA)  ประกอบด้วย  4  มิติ  ดังนี้   
 มิตทิี ่ 1   การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
 มิตทิี ่ 2  การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
 มิตทิี่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิตทิี่  4         การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ได้จะท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  (พ.ศ.  2566 – 2570)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดมีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต  และสามารถน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ให้มีความโปร่งใสความสุจริต  และ
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการท างานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

 
 

 

 



 

สำรบัญ 

เรื่อง                         หน้ำ 

ส่วนที่  ๑  บำทน ำ 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร                          ๑ 
  หลักการและเหตุผล                  2 
  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน                 ๓ 
  เป้าหมาย                             4 
  ประโยชน์ของการจัดท าแผน                    4 

ส่วนที่  ๒  แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

    โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  และจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการ            5 - 11 
              (พ.ศ.  2566  -  2570)    

ส่วนที่  3  รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ 

  มิตทิี ่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต        12 – 25 
  มิตทิี ่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต        26 – 60
  มิตทิี่  3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน      61 – 81 
  มิตทิี่  4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ          82 – 98 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทน ำ 

1.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ่

 กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  7  ประเภท  ดังนี้ 
 1.  การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3.  สภาพการทุจริตอันเกิดการช่องว่างของกฎหมายระเบียบและกฎหมาย 
 4.  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5.  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7.  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ  บารมี  และอิทธิพลท้องถิ่น 

 สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้  
ดังนี้ 
 1.  โอกำส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า  ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่ โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น
อีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 2.  สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ้งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ท าให้
คนในปัจจุบันมุง่เน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 3.  กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน                    
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้ 
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 4.  กำรผูกขำด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่                    
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 5.  กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม  “รายไดพิ้เศษ”  ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6.  กำรขำดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบัน  พบว่า  คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 7.  มีค่ำนิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน  คนที่เป็นเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่มีค่านิยมที่
ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด  ย่อมจะ
ท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 **หมายเหตุ  :  การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น  
เป็นเพียงตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถน า  SWOT  Analysis  และ  Mckinsey’s  7s  หรือทฤษฎีอ่ืนๆ  มาใช้ในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 

2.  หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจัยปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่ งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา
ล าดับต้นๆ  ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรเอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  (Corruption  Perception  Index – CPI)  ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency 
International – IT)  พบว่า  ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี  2555 – 2558  อยู่ที่  35 – 38  
คะแนน  จากคะแนนเต็ม  100  โดยในปี  2558  อยู่อันดับที่  76  จาก  168  ประเทศทั่วโลก  และเป็น
อันดับที่  3  ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย  และล่าสุดพบว่าผลคะแนน
ของประเทศไทยปี  2559  ลดลง  3  คะแนน  จากปี  2558  ได้ล าดับที่  101  จาก  168  ประเทศ                   
ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต  ไม่ว่าจะเป็น  การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน                      
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การทุจริต  (United  Nations  Convention  Against  Corruption-UNCAC)  พ.ศ.  2546  การจัดตั้ง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปละปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3  ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศ
ไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดลงน้อยถอยลง  สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วย
ปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง  ผ Vertical  
Relation)  หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง  ยึดติดกับประแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกย่องคน
ที่มีเงินและมีอ านาจ  คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็น
ปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  
ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การ
ท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ  ขาดความเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3  เริ่มจากปี  
พ.ศ.  2560  จนถึงปี  พ.ศ.  2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคม
มิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของ
รัฐตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาดไทย
ทั้งชาติด้านทุจริต”  มี เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  
(Corruption  Perceptions  Index  :  CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ในปี  พ.ศ.  2564  ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index  :  CPI)  

 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่  3  (พ.ศ.  2560 – 2564)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยังยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ  ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

3.  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
     1.  เพ่ือยกระดับเจนจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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 2.  เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  
ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

 3.  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  (Good  Governance) 
 4.  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม  (people’s  participation)  และตรวจสอบ  (People’s 
audit)  ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5.  เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.  เป้ำหมำย 

 1.  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดผลประโยชน์สุข
แก่ประชาชนท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

 2.  เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ  มิชอบ
ของข้าราชการ 

 3.  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4.  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

 5.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5.  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 

 1.  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม  และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต  (Anti-Corruption)  จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

 2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance)  มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3.  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจร่วมถึงตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ที
จิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มี่ความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

 4.  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

 5.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ  ด้านการป้องกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน   
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.  2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี  2566 

งบประมาณ  
(บาท) 

ปี  2567 
งบประมาณ  

(บาท) 

ปี  2568 
งบประมาณ  

(บาท) 

ปี  2569 
งบประมาณ  

(บาท) 

ปี  2570 
งบประมาณ  

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. การสร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น  แลฝ่ ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1  (1)  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
1.1.1  (2) โครงการฝึกอบกรมคุณธรรม  
จริยธรรม  แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.2 (1)  มาตรการ  “ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ายหาด” 
1.1.3  (1)  กิจกรรม  “ให้ความรู้เรื่องผล 
ประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล                 
ท้ายหาด” 
1.1.3  (2)  มาตรการ  “จัดท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

- 
 

20,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 

20,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 

20,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 

20,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 

20,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                   หน้า   ๖ 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี  2566 

งบประมาณ  
(บาท) 

ปี  2567 
งบประมาณ  

(บาท) 

ปี  2568 
งบประมาณ  

(บาท) 

ปี  2569 
งบประมาณ  

(บาท) 

ปี  2570 
งบประมาณ  

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 

1.2  การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

1 .  โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม อ นุ รั ก ษ์ พ้ื น ฟู  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แหล่ง
ท่องเที่ยว  พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570 

30,000 30,000 
 
 

30,000 30,000 30,000 

 

 1.3  การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนั กแก่ เด็ กและ
เยาวชน 

1.  โครงการเสริสร้างให้สถาบันครอบครัว/
สังคมมีความเข้มแข็ง 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  

มิติที่  1 รวม 2  มาตรการ  1  กิจกรรม  4  โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  
2. การบริหารราชการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.1  แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

2.1.1  กิจกรรม  ”ประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 

- - - - -  

 2.2  มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1  (1)  มาตรการ  “การสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล” 
2.2.1  (2)  มาตรการ  “ออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วน
ราชการ” 
2.2.1  (3)  กิจกรรม  “สร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2.2.2  (1)  กิจกรรม  “ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                   หน้า   ๗ 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี  2566 

งบประมาณ  
(บาท) 

ปี  2567 
งบประมาณ  

(บาท) 

ปี  2568 
งบประมาณ  

(บาท) 

ปี  2569 
งบประมาณ  

(บาท) 

ปี  2570 
งบประมาณ  

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

  2.2.2  (2)  กิจกรรม  “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2.2.2  (3)  กิจกรรม  “สร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
2.2.2  (4)  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 

 2.3  มาตรการใช้ดุลพินิจและ
ใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม
ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร กิ จ ก ร ร ม
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1  (1)  กิจกรรม  “การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน” 
2.3.1  (2)  โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ 
2.3.2  (1)  มาตรการ  “การมอบอ านาจอนุมัติ  
อนุญาต  สั่ งการเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ” 
2.3.2  (2)  มาตรการ  “มอบอ านาจของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล” 
2.3.2  (3)  มาตรการ   “การออกค าสั่ ง
มอบหมายนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วน
ราชการ”    

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                   หน้า   ๘ 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี  2566 

งบประมาณ  
(บาท) 

ปี  2567 
งบประมาณ  

(บาท) 

ปี  2568 
งบประมาณ  

(บาท) 

ปี  2569 
งบประมาณ  

(บาท) 

ปี  2570 
งบประมาณ  

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 

2.4   กา ร เ ชิ ดชู เ กี ย รติ แก่
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1  (1)  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

- - - - - 

 

 2.5  มาตรการจัดการในกรณี
ไ ด้ ท ร า บ ห รื อ รั บ แ จ้ ง ห รื อ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1  (1)  มาตรการ  “จัดท าข้อตกลงปฏิบัติ
ราชการ” 
2.5.1  (2)  กิจกรรม  “การจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท้ายหาด” 
2.5.3  (1)  มาตรการ  “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2.5.3  (2)  มาตรการ  “ด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่ วนต าบลท้ายหาด  ว่ าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 

มิติที่  2 รวม 8  มาตรการ  7  กิจกรรม  3  โครงการ - - - - -  
         

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                   หน้า   ๙ 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี  2566 

งบประมาณ  
(บาท) 

ปี  2567 
งบประมาณ  

(บาท) 

ปี  2568 
งบประมาณ  

(บาท) 

ปี  2569 
งบประมาณ  

(บาท) 

ปี  2570 
งบประมาณ  

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

3. การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1  จั ด ให้มี และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็น
การอ านวยความสะดวกแก่
ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1  (1)  มาตรการ  “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
3.1.2  (1)  มาตรการ  “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่ส าคัญและหลากหลาย”  
3.1.3  (1)  มาตรการ  “จัดให้มีช่องทางทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ายหาด” 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

 

 3.2  การรับฟังความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้ อ ง เ รี ย น / ร้ อ ง ทุ ก ข์ ข อ ง
ประชาชน 

3.2.1  (1)  โครงการจัดประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
3.2.1  (2)  การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
3.2.2  (1)  โครงการองค์การบริหารส่วนต าบล
ท้ายหาดเคลื่อนที ่
3.2.3 (1) มาตรการ “แก้ไขเหตุเดือดร้อน
ร าคาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม”   
3.2.2  (2)  กิจกรรม  “  รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ” 

20,000 
 
- 
 

20,000 
 
- 
 
- 

20,000 
 
- 
 

20,000 
 
- 
 
- 

20,000 
 
- 
 

20,000 
 
- 
 
- 

20,000 
 
- 
 

20,000 
 
- 
 
- 

20,000 
 
- 
 

20,000 
 
- 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี  2566 

งบประมาณ  
(บาท) 

ปี  2567 
งบประมาณ  

(บาท) 

ปี  2568 
งบประมาณ  

(บาท) 

ปี  2569 
งบประมาณ  

(บาท) 

ปี  2570 
งบประมาณ  

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 

3.3  การส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหารกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1) “มาตรการ”  แต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด 
3.3.1 (2) โครงการประชาคมระดับต าบล 
3.3.1 (3)  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท า
แผนหมู่บ้าน 

- 
 
 

20,000 
- 

- 
 
 

20,000 
- 

- 
 
 

20,000 
- 

- 
 
 

20,000 
- 

- 
 
 

20,000 
- 

 

มิติที่  3 รวม 5  มาตรการ  1  กิจกรรม  5  โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  
4.  การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ร าชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1  มีการจัดวางระบบปละ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1  (1)  โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี   
4.1.1  (2)  โครงการจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน 
4.1.2  (1)  “กิจกรรรม”  ติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
4.1.2  (2)  “มาตรการ”  ติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล                    
ท้ายหาด 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

 

 4.2  การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรื อการบริหาร
ร า ช ก า ร   ต า ม ช่ อ ง ท า ง ที่
สามารถด าเนินการได ้

4.2.1 (1) “กิจกรรม” การายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

- - - - -  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี  2566 

งบประมาณ  
(บาท) 

ปี  2567 
งบประมาณ  

(บาท) 

ปี  2568 
งบประมาณ  

(บาท) 

ปี  2569 
งบประมาณ  

(บาท) 

ปี  2570 
งบประมาณ  

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 

4.3  การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้ าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
4.3.1  (2) “กิจกรรม” การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

20,000 
 
 

30,000 

20,000 
 
 

30,000 

20,000 
 
 

30,000 

20,000 
 
 

30,000 

20,000 
 
 

30,000 
 

 4.4  เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ขอ ง ชุ ม ชน   ( Community)  
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 (1) “มาตรการ” เฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
โดยภาคประชาชน 
4.4.1 (2) “กิจกรรม” การติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

- 
 

20,000 

- 
 

20,000 

- 
 

20,000 

- 
 

20,000 

- 
 

20,000 

 

มิติที่  4 รวม 2  มาตรการ  4  กิจกรรม  3  โครงการ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000  
รวมทั้งสิ้น 17  มาตรการ  13  กิจกรรม  15  โครงการ 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000  
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มิติที่  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

 1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

2.  หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  องค์กรนั้นๆ  ย่อมประสบความส าเร็จ  มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง  มีความรู้ความสามารถ  ทักทักษะต่างๆ  ในการ
ปฏิบัติงาน  มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเม่ือได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ  แล้ว  ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ  ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถไร้อุดมการณ์  ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน  ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ  ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า  นอกจากบุคลากรที่มีความรู้   ความสามารถ  มีทักษะและ
ประสบการณ์การท างานสูงแล้ว  ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  มีจรรยาบรรณ  ค่านิยม  
บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง  หน้าที่และบทบาท
แห่งตนเอง  บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึกที่ดี  มีความืื่อสัตย์  
สุจริต  มีความรับผิดชอบ  ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท  เสียสละ  มีความเมตตา  กรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ
งาน  ต่อหน่วยงาน  ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติแล้ว  ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  มีความโปร่งใสมีการ
ป้องกันการทุจริต  และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล  
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกัน
การทุจริตขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน  ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  
ข้าราชการและพนักงานจ้าง  ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้   ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต  และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข  รู้จักความพอดีมีความพอพียง  ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ                      
มีเจตคติที่ดี  มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง  ต่อการท างาน  ต่อเพ่ือร่วมงาน  ต่อผู้มาขอรับบริการ                             
ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป  

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 3.2  เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 3.3  เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร  ต่อการท างาน  ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน  ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
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 3.4  เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความืื่อสัตย์  
สุจริต  ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4.  เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการ/พนักงาน  ทั้งหมด  จ านวน  40  คน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

6.  กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 6.1  ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด  (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
 6.2  ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
 6.3  จัดท ารายละเอียดโครงการฯ  ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 6.4  เสนอรายละเอียดโครงการ  ก าหนดการและหลักสูตร  เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความเหมาะสม 
 6.5  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
 6.6  วัดและประเมินผลโครงการ 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 จัดปฏิบัติธรรม  (สวดมนต์ท าวัตรเช้า)  ทุกวันพระ  จ านวน  48  ครั้ง  ระหว่างเดือนมกราคม –
ธันวาคม  พ.ศ.  2566 - 2570 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  บุคลากรและประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 2.  บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และการด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 3.  ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ  ค่านิยม  ความืื่อสัตย์สุจริต  และเจตคติต่อ
การท างาน  ต่อเพ่ือร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการปละต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด         หน้า   14 

 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ายหาด 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  279  บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม  เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภท  โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ลงวันที่  เดือน  2565  ืึ่งหัวใจส าคัญของการท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม  จริยธรรม  เพราะคุณธรรมและจริยธรรม  หมายถึง  การ
ประพฤติ  ปฏิบัติ  อันถูกต้องดีงาม  ทั้ง  กาย  วาจา  ใจ  ทั้งต่อตนเอง  ต่อผู้อ่ืน  และต่อสังคม  ืึ่งถ้าบุคลากร
ทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว  การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไป
ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับ
ความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
 ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ได้รับการประเมินคัดเลือกจากส านักงาน  ป.ป.ช.  
ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี  ด้านการป้องกัน
การทุจริต  ปี  พ.ศ.  2565  และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน  ได้แก่  บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และข้าราชการฝ่ายประจ า  รวมถึงพนักงานจ้าง  
จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม  และจริยธรรม  แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ดังกล่าวนี้ขึ้น  

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
 3.2  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 3.3  เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนึกในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4  เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับื้อน 

4.  เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จ านวน  40  คน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

6.  วิธีด าเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล           
ท้ายหาด  โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้  ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ  ในการปลูก
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จิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม  และจริยธรรม  และมี
การศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 20,000  บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน  โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด  และต้องได้รับผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ  70 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เกิดจิตส านึกที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต  และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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 1.1.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ  “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ายหาด  โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  ืึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ท้ายหาด  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า                             
และพนักงานจ้าง  ลงวันที่  เดือน  2565  ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง
ส่วนต าบล  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวย
ความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม  9  ประการ  ได้แก่  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมมีจิตส านึกท่ีดี  ืื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ
ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีประโยชน์ทับื้อน  ยืนหยัดท าในสิ่งที่
ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย  ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ  
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน  
รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส  และตรวจสอบได้  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  นอกจากนี้  ส านักงาน  ก.พ.  ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร  และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ  
โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  
ตามนัยหนังสือส านักงาน  ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว11  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557  ืึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ายหาด  ควรน าแนวทางการด าเนินดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
 ดังนั้น  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน  องค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ได้จัดท ามาตรการ  “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ายหาด”  ขึ้น  เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความืื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม   จริยธรรม  ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับื้อน  

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2.  เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.  เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
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 4.  เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามล าดับ 
 5.  เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4.  เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับ
องค์กร  ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ  อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 
 2.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  เรื่อก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตร  9  วรรคหนึ่ง  (8) 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายนิติกร  กองวิชาการและแผนงาน  และงานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
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 1.1.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม  “ให้ความรู้  เรื่อง  ผลประโยชน์ทับื้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่ งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล้านี้
เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม)  แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 ผลประโยชน์ทับื้อน  หมายถึง  สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่  และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนรวม  
ผลประโยชน์ทับื้อนมีหลากหลายรูปแบบ  ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ  ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ  ทั้งในหน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และบริษัทจ ากัด  หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ  ทั้งนี้หมายรวมถึง
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ืึ่งในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 – 
2560  หนว่ยงานภาครัฐทุกหนว่ยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร  เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับื้อนแก่เจ้าหน้าที่  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับื้อน 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้  ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับื้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ  จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับื้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนั กงานส่วนต าบล                     
ท้าหยาด  เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ  กฎหมาย  คุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือเป็นเครื่อง
ก ากับความประพฤติของตน  เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับื้อน    

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ความรู้  ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับื้อน 
 2.  เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 3.  เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  มีจิตส านึก  
ค่านิยม  และวัฒนธรรม  เรื่องความืื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งเน้นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันมั่งคง  
ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน  มุ้งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยไสสะอาด 
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4.  เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

6.  วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมประจ าเดือน  และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับื้อน 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับื้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับื้อน  และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับประโยชน์ทับื้อน 
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1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ  “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับื้อน” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ  และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย  11  ด้าน  อันรวมถึงประเด็นเรื่อง
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ  โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม  
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีประโยชน์ทับ
ื้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ  เช่น  ส านักงาน  ก.พ.  จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ปละปราบปรามการทุจริต  โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับื้อน  (Conflict of Interest)  ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่  3  (พ.ศ. 2560 – 2564)  และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ครอบคลุมประเด็นการประเมิน  5  ด้าน  อันรวมถึง  การต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร  ืึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับื้อน  ผ่านกิจกรรมต่างๆ             
อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับื้อนแก่เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานด้วย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น  
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต  โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับื้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จึงได้ตระหนักและเห็นถึ งความส าคัญของการจัดหา
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับื้อนขึ้น  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้
เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว  รวมทั้ง  เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา  เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด  ลดระดับการทุจริตประพฤติ
มิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับื้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 2.  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริสร้างความรู้  ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน 

4.  เป้าหมาย 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ืับื้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
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5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2.  จัดท า  (ร่าง)  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับื้อน 
 3.  ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4.  จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับื้อน 
 5.  แจกจ่ายให้บุคลากร 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับื้อน 
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 1.2  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แหล่งท่องเที่ยว  พัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 - 2570 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก  แต่การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าที่
ผิดกฎหมายได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง                             
ืึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ  ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่างมาก  หน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ืึ่งจะ
สามารถช่วยให้ธรรมชาติประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ  โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้
พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน                      
ืึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน  คือ  แนวคิดเรื่อง  “ปลูกป่า  3  อย่าง  
เพ่ือประโยชน์  4  อย่าง”  ปลูกป่า  3  อย่าง  ได้แก่  ปลูกไม้ให้พออยู่  พอกิน  พอใช้  และระบบนิเวศน์  
“พออยู่”  หมายถึงไม้เศรษฐกิจ  ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย  “พอกิน”  หมายถึง  ปลูกพืชเกษตรเพ่ือ
การกินสมุนไพร  “พอใช้”  หมายถึง  ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน  เช่น  ไม้ฟืน  และไม่ไผ่  เป็นต้น  
เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด  ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์  ดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ  สร้างความสามัคคี  และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

4.  เป้าหมาย 
 1.  ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จ านวน  6  
หมู่บ้าน  โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ  ทั้งไม้ยืนต้น  ไม้ประดับ  ไม้ผล  ไม้ดอก  และพืชผักสวนครัว  รั้วกิน
ได้  เป็นต้น 
 2.  ดูแล  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สภาพแหล่งน้ า  คูคลอง  ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จ านวน  6  หมู่บ้าน  และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  
โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 
 3.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  ประกอบด้วย  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  พนักงาน/ลูกจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ผู้น าชุมชนกลุ่ม
ต่างๆ  ทั้ง  6  หมู่บ้าน  ได้แก่  ประธานหมู่บ้าน  ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ  ประธาน  อสม.  ประธานกลุ่มสตรี  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด         หน้า   23 

 

ฯลฯ  กลุ่มเด็กและเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  หน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองค์กรภาค
ประชาชนทุกภาคส่วน  เป็นต้น   

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  และแหล่งน้ า  คู  คลอง  ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ  
(กลุ่มรวมทุกหมู่บ้าน) 
 2.  จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าหมู่บ้าน          
(กลุ่มย่อยแต่ละหมู่บ้าน) 
 3.  จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าหมู่บ้าน  (กลุ่มย่อยแต่ละ
ชุมชน) 
 4.  จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม่ในพ้ืนที่  พัฒนา  ขุดลอก  คูคลอง  ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง                   
ท าความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 5.  จัดกิจกรรมพัฒนา  ปรับปรุงภูมิทัศน์  และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมให้มีความ
สวยงาม  สะอาด  ร่มรื่น  น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนใน พ้ืนที่อ่ืนๆ  
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 6.  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน  หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่พ้ืนที่ต่างๆ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ท้ายหาด 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 30,000  บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เ กิ ดกลุ่ มอาสาสมั ค ร พิทั กษ์ท รั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แ วดล้ อม ในชุ มชน เ พ่ิมมากขึ้ น  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 
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 1.3  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการเสริมสร้างให้สถาบันครอบครัว/สังคมมีความเข้มแข็ง 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่
ยึดติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก  ขาดความเอาในใส่ในเรื่องศาสนา  ศีลธรรม  ประเพณี  วัฒนธรรม
ท้องถิ่น  ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมาหากษัตริย์  ท าให้ปัญหาต่า งๆ  ที่เกิดโดยเฉพาะ
เยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม  คุณธรรม  และบนพ้ืนฐานความกตัญญู  เริ่มจากสังคมเล็กๆ  
ก่อนคือสถาบันครอบครัว  หากได้รับการเรียนรู้  อบรม  ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็
สามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  เก่ง  ดี  มีประโยชน์  เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ  เช่น  ยาเสพติด  รักก่อน
วัยอันควร  ปัญหาต่างๆ  ก็จะลดลง 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างให้
สถาบันครอบครัว/สังคมมีความเข้มแข็ง  ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาฯ  โรงเรียนในเขตต าบล                  
ท้ายหาด  โดยมีวัตถุปรางค์เพ่ือสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน  ให้เป็นสถาบันครอบครัว
ที่เข้มแข็ง  ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่  ปกครองดอง  และเอ้ืออาทรต่อกัน  ตลอดจนส านึกต่ อ
บุพการี  ครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ  ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด  และ
เสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน  อันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคใีนหมู่คณะ 
 2.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอเฟ้ือเผื่อแผ่  และการเรียนรู้แบ่งปันืึ่งกันและกัน 
 3.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 4.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก  และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
 5.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความืื่อสัตย์  มีจิตสาธารณะ  มีระเบียบวินัย 
 6.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านึกดีต่อบุพการี  ครอบครัว   

4.  เป้าหมาย 
 ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น  ป.4 - ป.6  โงเรียนในเขตต าบลท้ายหาด  ครู  อาจารย์  คณะผู้บริหาร  
พนักงานส่าวนต าบล  ลูกจ้าง  

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในเขตต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดชัดเจน 
 2.  จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 3.  ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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 4.  ประสานคณะวิยากร  และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียน  เข้าร่วมโครงการ 
 5.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6.  ด าเนินการจัดืื้อจัดจ้างตามระเบียบ  พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
 7.  ด าเนินการตามโครงการ 
 8.  ติดตามปละประเมินผลการจัดงานพร้อมรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 30,000  บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
 2.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
 3.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก  ตระหนักถึงบทบาท  หน้าที่ของตนเอง 
 4.  ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความรักและสามัคคีในครอบครัว 
 5.  ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด   
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มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 2.1  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม  “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  
3  ฉบับ  ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3  เริ่มจากปี  พ.ศ.  2560  จนถึงปี  พ.ศ.  2564  ืึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน  ในก ารพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการับรู้การทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index  :  CPI)                  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ในปี  พ.ศ.  2564  ืึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้อง
มีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น                        
6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index  :  CPI) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง  ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด  และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน
ในทอ้งถิ่น  
 ทั้งนี้  ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา  ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน  ืึ่งหาพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ  บั่นทอนความมีคุณธรรม  จริยธรรม  
ืื่อสัตย์สุจริต  ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้หมดไป  และหากจะว่ากันไปแล้ว  เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน  เพียงแต่คนท างานในองค์กร



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด         หน้า   27 

 

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก  และมากกว่าคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  จึงมีโอกาสหรือคาม
เป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า  แม้ว่าโอกาส
หรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง  จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานใน
หน่วยงานราชการอ่ืน  และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ  ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกดิขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม  ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส  มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4.  เป้าหมาย 
 1.  ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  อย่างน้อย  1  ฉบับ 
 2.  มีการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  อย่างน้อย  1  ครั้ง 
 3.  มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  5  ปี 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 3.  จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 4.  ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 5.  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 7.  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 8.  รายงานผลการด าเนินงาน 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
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10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 -  มีประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  อย่างน้อย  1  ฉบับ 
 -  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  อย่างน้อย  1  ครั้ง 
 -  มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  5  มีจ านวน  1  ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
 -  การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส  สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 -  ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  70% 
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 2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 2.2.1  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม  ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง  โยกย้าย  โอน  เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน  และมอบหมายงาน 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ  “การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 พนักงาน อบต.  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เป็นบุคคลที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร  โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ  โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  และประชาชนการพัฒนางานขององค์การจะบรรลุผลได้ต้องเริ่ม
มาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  ืึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างาน
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบการท างานได้  ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส  และการ
ให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา  
69/1  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณ  การจัดืื้อจัดจ่าง  การตรวจสอบ                          
การประเมินผลดารปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าสาร  ตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2556  มาตรา  6  ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น  
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐ  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2545  และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 ดังนั้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน  มีความโปร่งใส  และตรวจสอบการท างานได้  จึงได้จัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคคลมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.  เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4.  เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี  คนเก่งเข้ามาท างาน 

4.  เป้าหมาย 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  มาตรา 
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5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  ก าหนดหลักเกณฑ์  การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ  แต่งตั้ง  โยกย้าย  โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2545  และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 2.  น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 3.  ประเกศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 4.  ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 5.  สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 -  มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  มาตรการ 
 -  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 ผลลัพธ์ 
 -  ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ไม่น้อยกว่า  
90% 
 -  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ไม่ต่ ากว่าระดับ  3 
 -  การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส  สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได ้
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1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ  “ออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
และหัวหน้าส่วนราชการ” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ทั้งนี้เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2542  และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  
มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ  เนื่องจากภารกิจมีมากมาย  ไปรวมอยู่
กับฝ่ายผู้บริหาร  ไม่มีการประกาศอ านาจ  หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ  อนุมัติ  อนุญาต  ไปยัง
หน่วยงาน  ระดับส านัก  กอง  ืึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ  ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า  
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่  ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ   
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา  
69/1  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณ  การจัดืื้อจัดจ่าง  การตรวจสอบ                          
การประเมินผลดารปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าสาร  ตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2556  มาตรา  6  ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น  
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐ  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2545  และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 ดังนั้น  เพ่ือเป็นการบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก  จึงจ าเป็ นต้องมี
มาตรการ  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 2.  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.  เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4.  เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
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4.  เป้าหมาย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                 
และหัวหน้าส่วนราชการ  จ านวน  4  ฉบับ  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
และหัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ตามกฎหมาย  ระเบียบฯ  ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
 2.  จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3.  จัดท าประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4.  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  
(หากมีกรณี) 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 -  ค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน  จ านวนไม่น้อยกว่า  4  ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
 -  ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 -  ประชาชนได้รับความสะดวก  และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม  “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการืึ่งใช้หลักการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงาน  ืึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ  ของเรื่องการบริหารงานบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล  จังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2545  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน  ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการ
สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  

3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงาบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4.  เป้าหมาย 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดและพนักงานจ้างในคราวเดียวกัน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  โดยแต่งตั้งปลักองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ  และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ  และข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 2.  แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล                        
โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ  หัวหน้าส่วนเป็นกรรมการ  และข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 3.  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 4.  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล 
 5.  คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล  พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด         หน้า   34 

 

ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล  เสนอมา  โดยใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2545  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม  –  เมษายน  และ  กันยายน  -  ตุลาคม 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด         หน้า   35 

 

 2.2.2  สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม  “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี  การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จัดท าทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ  ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง  ืึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  และมีความจ าเป็นต่อการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศ  
และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
 2.  เพ่ือลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4.  เป้าหมาย 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

6.  วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย  แผนกแผนงาน  แผกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
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10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง 
 2.  ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 3.  เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
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1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม  “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ืึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ  ปี  2535  และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดืื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 2.  เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ 
 3.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 4.  เพ่ือเป็นข้อมูลด าเนินงานและปริมาณงานให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 5.  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหารทราบ  

4.  เป้าหมาย 
 1.  หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 2.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดเก็บข้อมูลในการจัดืื้อจัดจ้าง 
 2.  จ าแนกวิธีการจัดืื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
 3.  สรุปผลการจัดืื้อจัดจ้าง 
 4.  สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5.  รายงานผลการจัดืื้อจัดจ้างประจ าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 6.  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดืื้อจัดจ้าวประจ าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 7.  ประกาศและเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 2.  ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพในปีงบประมาณต่อไป 
 3.  ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดืื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพเกิดความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม  “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2558 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
 2.  เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับื้อน 
 3.  เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน  เพื่อส่งเสรมิธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4.  เป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน  ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 2.  ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ  โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับื้อน 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับื้อน 
 2.  มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน  เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 3.  ผู้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดืื้อ – จัดจ้าง 

2.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง  ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ                     
ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ  แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้น  
การที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มี่ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้อง
บริหารงานด้วยความืื่อสัตย์  สุจริต  มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา  
69/1  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณ  การจั ดืื้อจัดจ่าง  การตรวจสอบ                          
การประเมินผลดารปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าสาร  ตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2556  มาตรา  6  ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น  
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐ  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2545  และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้  
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดืื้อ – จัดจ้าง  เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดืื้อ - จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดทุกโครงการและกิจกรรม 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดืื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.  เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.  เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4.  เป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดืื้อ – จัดจ้าง  ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2535  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  9)  พ.ศ.  2553  จ านวน  4  ช่องทาง  ได้แก่  ทางเว็บไืต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  
หนังสือ  ระบบหอกระจายข่าว 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
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6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน  ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 2.  ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ  โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ  เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับื้อน 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 -  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดืื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า  3  ช่องทาง 
 ผลลัพธ์ 
 -  ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดืื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ  70  ของโครงการที่
จัดืื้อจัดจ้างทั้งหมด 
 -  การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
 -  สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดืื้อจัดจ้างได้ 
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 2.3 มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 2.3.1  มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน  
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน  เปิดเผย  ณ  ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม  “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  มาตรา  52  ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่างน้อยมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอ านวยความสะดวกและตอบความต้องการของประชาชน  
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด  ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี  และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างาน
หรือการบริการ  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 2.  เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.  เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 4.  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4.  เป้าหมาย 
 1.  เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดให้น้อยลง 
 2.  ประชาชนในพื้นท่ีต าบลท้ายหาด 
 3.  ประชาชนนอกพ้ืนที่  และประชาชนทั่วไป 
 4.  พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 5.  ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ  อนุญาต  การอนุมัติ  และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ  ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา  ืึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
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6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 2.  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ  ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณาในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติการใดๆ  ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3.  ประเกศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวยการงานบริการ
ประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจหน้าที่ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ประขาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 4.  มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 5.  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบ 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 2.  การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 3.  การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 4.  ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา  3/1  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2545                  
ืึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า                     
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมี
ประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภาคกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การกระจายอ านาจตัดสนใจ  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน”  เพ่ือเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการ
ดังกล่าว  จึงได้มีประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                         
พ.ศ.  2546  โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
แนวทางพระราชกฤษฎีกานี้  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
อ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ดังนั้นงานให้บริการจึง
เป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ  ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกัน
ปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด                        
เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ  รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ  ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน  อ านวยความสะดวกเพ่ือ
งานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในเขตต าบลท้ายหาดให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 2.  เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.  เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 4.  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4.  เป้าหมาย 
 1.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 2.  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
 3.  เพ่ือปรับทัศนคติ  วิธีคิด  วีการท างานของบุคคลให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อ 
 4.  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได ้
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5.  พืน้ที่ด าเนินการ 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ายหาด 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2.  จัดให้มีประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 3.  จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติรากชารและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 4.  ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  4.1  ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  4.2  ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  4.3  จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  4.4  จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  4.5  จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  4.6  จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ  โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ  ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  4.7  การมอบอ านาจการตัดสินใจ  การอนุญาต  การอนุมัติ  การรักษาราชการแทน 
 5.  มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.  มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  เพ่ือน าจุดบกพร่องใน
การจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ  ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่ าสงมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 2.  สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน  รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 3.  มีทัศนคติ  วิธีคิด  วีการท างานของบุคลากรค านึงกึงผลลัพธ์  ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 4.  การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้
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 2.3.2  มีการกระจายอ านาจการตัดสนใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทน
หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ  “การมอบอ านาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ ใต้บังคับบัญชาในการบริการในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้น                    
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว  ืึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  จะพิจารณาถึ ง
ความส าคัญ  คุณสมบัติ  ความรู้  ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี  ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม  เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น  การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมี
ประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ  การอ านวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบ
ต่อผลของงานืึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4.  เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  แต่งตั้ง  มอบหมาย  คณะผู้บริหาร  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 2.  ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 3.  ส าเนาค าสั่งฯ  แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ  ทีได้รับมอบหมายทราบ 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการ 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ  การด าเนินงาน  การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว  ตลอดจนการ
อ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ  “มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามรพะราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                    
ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเองหลายประการ  รวมทั้งมี
กฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้  การที่ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ  เพียงผู้เดียว  ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิ
ชอบในขั้นตอนต่างๆ  เกิดขึ้นได้  ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้น  องค์การบริหารส่วน
ต าบลจึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้การใช้ดุลพินิจต่างๆ  ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ  ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2.  เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 

4.  เป้าหมาย 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อย  จ านวน  5  เรื่อง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณา 
 2.  ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 รอ้ยละ  80  ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ  “การออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และหัวหน้าส่วนราชการ” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามรพะราชบัญญัติ   อ านาจหน้าที่ขององค์ก ารบริหารส่วนต าบล
มาตรา   ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้น ไม่เป็นการตัดอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือ
องค์การหรือหน่วยงาน ของรัฐ ในอันที่จะด าเนินกิจการใดๆ เพ่ือประโยชน์ของประช าชนในต าบล แต่ต้องแจ้ง
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความเห็น 

เกี่ยวกับการด าเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยง านของรัฐ น าความเห็น
ขององค์ก ารบริหารส่วนต าบลไปประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการนั้นด้วย 
 ตามรพะราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 
60 ได้บัญญัติให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือ
การปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบัญญัติหรือค าสั่งใดหรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด                
หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน แต่ถ้ามอบให้ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทนให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ อย่างไรก็ตาม ในการ
ปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในกรณีที่มิใช่กรณีท่ีต้องมีการมอบอ านาจตามมาตรา ๖๐ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล อาจสั่งหรือมอบหมายงานหรือภารกิจใด ๆ ให้แก่พนักงานส่วนต าบลที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องไปด าเนินการหรือปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ ได้ เช่น มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองช่างหรือช่างโยธาไป
ส ารวจและตรวจสอบ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก  จึงจ าเป็นต้องมา
มาตรการ  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม  
ตอบสนองความต้องการของระชาชน 
 2.  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3.  เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4.  เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4.  เป้าหมาย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                   
และหัวหน้าส่วนราชการ  จ านวน  4  ฉบับ  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รอง
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
และหัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ตามกฎหมาย  ระเบียบฯ  ข้อบังคับและ
หนังสือ  สั่งการ 
 2.  จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3.  จัดท าประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4.  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 -  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน  จ านวนไม่น้อยกว่า  4  ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
 -  ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 -  ประชาชนได้รับความสะดวก  และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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 2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ  การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

 2.4.1  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.  หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ  แก่งแย่งแข่งขัน  เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  
ท าให้การมีคุณธรรม  จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย  เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม  สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ายหาด  จึงได้ให้มีการยกย่อง  เชิดชู  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ
แก่ผู้กระท าความดี  เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ตลอดจนเป็นแบบย่าง  เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม  เนื่องจาก
ความดีและคุณธรรม  เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม  สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มี่ความืื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
 2.  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น   
 3.  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  เพ่ือสร้างขวัญ  ก าลังใจ  ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน
เป็น  กุศโลบาย  หนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น   

4.  เป้าหมาย 
 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกว่า  
10คน/ปี 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

6.  วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล  ที่ประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ  ได้แก่  วารสารองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เว็บไืต์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด  สื่อสังคม  (Social  Media)  เป็นต้น 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด         หน้า   52 

 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการ 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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 2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ  หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 2.5.1  ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ  “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากล  และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นกลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ  สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล  หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร  หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ  
ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต  ดังนั้น  วิธีการบริหารจัดการภายในอง๕กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร  ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม  แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม  ชุมชน  และประเทศเกิดความระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ   
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จึงได้จัดท ามาตรการ  “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความืื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  ขึ้น  เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความืื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 2.  เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ  (ส านัก/กอง)  น าไปยึดถือและปฏิบัติ   
 3.  เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม  

4.  เป้าหมาย 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความืื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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 2.  รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 3.  ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งใหทุ้กส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการ 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม  “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2545  มาตรา  3/1  
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล  การติดตาม  ตรวจสอบ                            
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ  ประกอบกับ  พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  ม าตรา  12  ก าหนดไว้ว่า                          
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ก.พ.ร.  อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการ
ก ากับการปฏิบัติราชการ  โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือโดยวิธีการอ่ืนใด  เพ่ือแสดง
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  รวมทั้งมาตรา  45  ก าหนดให้ส่วนราชการ  จัดให้มีคณะผู้ประเมิน
อิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  ความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ  ความคุ้มค่าในภารกิจ  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่ก าหนด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ  
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  กับปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง  และให้มีการลงนามจัดท า
ข้อตกลงทุกปี  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ายหาด 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 2.  เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง  มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน  วิธีการ  และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
 3.  เพ่ือให้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง  ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2566 – 2570 
 4.  เพ่ือให้หน่วยงานงานระดับส านัก/กอง  สามารถจัดเตรียมเอกสาร  และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    

4.  การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน  โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  ในระดับส านัก/กอง  เพ่ือให้การด าเนิน งานตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด  และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน  โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัด  พร้อมคณะท างานได้ร่วมกับพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการแต่ละมิติ  ดังนี้ 
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 1.  การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 2.  การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
 3.  การบริหาราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
 4.  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 6.  การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5.  การติดตามปละประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีการตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.  ชี้แจงส านัก/กอง  และผู้ปฏิบัติงานทราบ  และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด  และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  
2546  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0892.4/ว435  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2548 
 2.  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม  เช่น 
  -  ศึกษาข้อมูล  และเอกสารหลักฐานต่างๆ  เช่น  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการรอบ  6  เดือน  และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด  เป็นต้น 
  -  ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  และ                 
ผู้จัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 3.  รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 4.  วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย  และเกณฑ์การให้คะแนน 
 5.  ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

6.  การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
  

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
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 2.5.3  ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ  “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  มีนโยบายให้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบาะแส  เสนอข้อคิดเห็น  ืึ่งสามารถ
ยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ  ได้แก่  ระบบอินเตอร์เน็ต  ทางโทรศัพท์  หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น  เพื่อให้การด าเนินการับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถแก้ไขความเดือนร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ายหาด  รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด
ขึ้น  เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้
ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
 2.  เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  

4.  เป้าหมาย 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2.  จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 3.  จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน                    
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 4.  เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ายหาด  ให้ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา  ประชาชนทั่วไป  หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน  สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
 5.  สรุปรายงานเพื่อแจ้งผู้บริหารท้องถิ่น  ทราบทุกเดือน 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 
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8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                      
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ  “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  69/2557  เรื่อง  มาตรการป้องกันปละแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหมดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง  
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายของรัฐต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่  12  กันยายน  2557                          
ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  
จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น  ทั้งนี้  เพ่ือให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน  และการ
ตรวจสอบต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ  และเป็นการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจ
ที่ตนได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครุองค์การบริหารส่วนต าบล  บุคลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท้ายหาด  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2.  เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เป็นไปอย่างรวดเร็ว  
โปร่งใส  เป็นธรรม  

4.  เป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่  หมายถึง  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล  บุคลากรทางการ
ศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล                              
ท้ายหาด 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
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 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 3.  ก าหนดช่องทางการ้องเรียน  แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย  สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล  เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้ให้ข้อมูล  ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 4.  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนิน การ  ภายใน  5  วัน 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง  และติดตามตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 3.1.1  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ  “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบดูได้  
ณ  ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการ  “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร”  โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ  ของรัฐ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบล                            
ท้ายหาด  จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารืึ่งได้รวบรวมไว้  โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ให้บริการ  ณ  ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบล                           
ท้ายหาด  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาสัมพันธ์  ส านักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ  ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้  เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่
ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมือ’ได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง  ในการรักษาประโยชน์
ของตนต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้องและไม่บิดเบียน
ข้อเท็จจริง 
 2.  เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ายหาด 

4.  เป้าหมาย 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จ านวน  1  แห่ง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 2.  มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
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 3.  มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน  
การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการที่กฎหมาย  
ระเบียบ  กฎข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้  
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
 4.  มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม  
พ.ร.บ.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540 
 5.  มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ  พ.ร.บ.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540 
 6.  มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 7.  มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
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 3.1.2  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  
การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติ  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการที่
กฎหมาย  ระเบียบ  กฎข้อบังคับ  ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ  “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  มาตรา  7  และมาตรา  9  ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ  ของหน่วยงาน  เช่น  โครงสร้างและการจัด
องค์กร  อ านาจหน้าที่  แผนงาน  โครงการ  และอ่ืนๆ 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จึงได้จัดท ามาตราการ  “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ
และหลากหลาย”  ขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น   

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 2.  เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

4.  เป้าหมาย 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ  เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี  และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า  10  ประเภท
ขึ้นไป 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   

6.  วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ  เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่  ได้แก่ 
 -  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 -  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 -  แผนการด าเนินงาน 
 -  แผนอัตราก าลัง 
 -  แผนจัดหาพัสดุ 
 -  ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
 -  สรุปผลการจัดืื้อจัดจ้าง 
 -  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
 -  งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 -  รายงานผลการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
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 -  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 -  รายงานคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 -  ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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 3.1.3  มีการปิดประกาศ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ  “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  มาตรา  7  และมาตรา  9  ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ  ของหน่วยงาน  เช่น  โครงสร้างและการจัด
องค์กร  อ านาจหน้าที่  แผนงาน  โครงการ  และอ่ืนๆ 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูล
ที่ส าคัญๆ  ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย  เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  หน่วยประชาสัมพันธ์  ณ  ที่ท าการของหน่วยงาน  เว็บไืต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม  
(Social Media)  หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ  การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  โทรทัศน์  วิทยุ  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ  ทั้งนี้  เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น   

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้มีช่องทางทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 2.  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.  เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4.  เป้าหมาย 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  จ านวนไม่น้อยกว่า  7  ช่องทาง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   

6.  วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ได้แก่ 
 -  บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 -  บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ร้านค้าชุมชนตามหมู่บ้าน 
 -  ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 -  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง 
 -  จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
 -  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง
ข่าว 
 -  หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
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 -  ประกาศผ่านเว็บไืต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค  ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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 3.2  การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 3.2.1  มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดนเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่  และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการจัดประชาชนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มีนโยบายการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่วมกับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน  มีกระบวนการ
จัดท า  ทบทวน  ปรับปรุงแผนชุมชน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  และสนับสนุนในหน่วยงานภาครัฐ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติืึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดได้ด าเนินการจัดโครงการประชุม
ประชาคมแผนแม่บทชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ  2566 – 2570  เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ประจ าปี  พ.ศ.  2566 – 2570  รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีถัดไป  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดจึงได้จัดท า
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี  พ.ศ.  2566 – 2570  ขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนหมู่บ้านและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.  เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าหมู่บ้าน 
 3.  เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของหมู่บ้าน  น ามาบรรจุไว้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 4.  เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 5.  เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ  ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมแก้ปัญหา  และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 6.  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.  เป้าหมาย 
 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน  และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม  จ านวน  6  หมู่บ้าน  ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ส าหรับประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาืึ่งแผนงานของหมู่บ้าน  เพ่ือน ามา
บรรจุไวในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   
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6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  เสนอขออนุมัติโครงการประชาคมแบบสัดส่วน 
 2.  จัดประชุมผู้น าหมู่บ้านและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
 3.  ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนหมู่บ้าน  ท าแผนหมู่บ้านเพ่ือส่งให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4.  รวบรวมปัญหาและความต้องการและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ   

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 20,000 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
 2.  ได้แผนงานโครงการของหมู่บ้าน  เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ทั้ง  6  หมู่บ้าน 
 3.  ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านตามสัดส่วน 
 4.  ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 5.  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

2.  หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน  และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ  ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว  และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จึงมีการจัดตั้งศูนย์นับเรื่องร้อง
ทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่  และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2.  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ท้ายหาด 
 3.  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนใน
พ้ืนที ่

4.  เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้ มีส่วน
ได้เสียที่เก่ียวข้อง  โดยผู้ที่ปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ  สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ  รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่ างกันไอย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีก 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 3.  น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือแก้ไขปัญหาความจ าเป็นและ
เร่งด่วน  ภายในเวลาที่ก าหนด 
 4.  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบและผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ให้บริการในวัน  เวลาราชการ  วันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.  และช่วงเวลา  
12.00 – 13.00  น.  โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน  ดังนี้ 
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 1.  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 2.  ทางโทรศัพท์หมายเลข  034 - 767225  ทางโทรสารหมายเลข  034 - 767225  ตอ่  26 
 3.  ทางเว็บไืต์  เฟสบุ๊ค  ไลน์ 
 4.  ทางไปรษณีย์ 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน   
 2.  ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3.  แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน  15  วัน 
 4.  รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
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 3.2.2  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดเคลื่อนที่ 

2.  หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน  และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ  ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ                       
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้บริการ
เชิงรุก  จึงได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดเคลื่อนที่  เพ่ือส ารวจความต้องการของ
ประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง                      
และให้บริการงานด้านต่างๆ  ืึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่  อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชน
โดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน  หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด  เพ่ือให้ประชาชน
เดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ  ณ  ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ืึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 2.  เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่  และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน  โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนใน
พ้ืนที ่

4.  เป้าหมาย 
 ให้บริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ออกไปให้บริการแก่ประชาชน
หมุนเวียนหมู่บ้านต่างๆ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด  ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผน
หมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ก าหนดให้ออกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  บริการท้องถิ่น  ทั้ง  6  หมู่บ้าน 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 2.  ด าเนินการให้โครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 3.  ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย  เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมที่จะน าไปให้บริการแก่ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง  6  หมู่บ้าน 
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 4.  ก าหนดตารางสถานที่  วัน  เวลา  ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมใน
การประชาคมท าแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
 5.  ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
 6.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียตามสาย  และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 7.  ลงพื้นทีบ่ริการประชาชน  ตามวัน  เวลาที่ก าหนด 
 8.  ประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 20,000  บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  มีสถิติจ านวนประชาชนทุกหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ืึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ  
ได้รับบริการที่สะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท้ายหาดอย่างท่ัวถึง 
 2.  ประชาชนทุกหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลร่วมรับฟังทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล           
และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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 3.2.3  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง  ระยะเวลา  และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ  “แก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่
โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  2535  ืึ่งมุ้งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอต่อการด ารงชีวิตไอย่างปกติสุข  
ดังนั้น  เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ  เช่น  กล่อมเหม็น  เสียงดัง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535   
 2.  เพ่ือเป็นการบริการประชาชนและแก้ไขปัญหาให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 

4.  เป้าหมาย 
 รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ  จากประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ  (เจ้าหน้าที่
ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 2.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 3.  รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 4.  ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง
การเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 5.  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ  15  วัน  นับแต่วันรับแจ้ง  พร้อมรายงานผู้บริหารท้องถิ่น
ทราบ 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ให้บริการในวัน  เวลาราชการ  วันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.  และเวลา  
12.00 – 13.00  น.  โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน  ดังนี้ 
 1.  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด         หน้า   74 

 

 2.  ทางโทรศัพท์หมายเลข  034 - 767225  ทางโทรสารหมายเลข  034 - 767225  ตอ่  26 
 3.  ทางเว็บไืต์ 
 4.  ทางไปรษณีย์ 
 5.  เฟสบุ๊ค  ไลน์ 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/น้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน  ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 2.  สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องทุกข์/
ร้องเรียน 
 3.  ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน  15  วัน 
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1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม  “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์  เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ  กลั่นกรองการใช้อ านาจ  โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง  และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องเรียนรับทราบโดยเร็วไม่เกิน  15  วัน 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดเพ่ือช่วยลดปัญหาให้กับประชาชน 
 2.  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยงานตรวจสอบ
มาปฏิบัติ 
 3.  เพ่ือให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4.  เป้าหมาย 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

6.  วิธีด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องเรียน  ไม่เกิน  15  วันท าการ 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  มีการปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมาย  เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 2.  ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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 3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.3.1  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา  การจัดท างบประมาณ 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ  “แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2548  หมวด  1  องค์กรจัดท าแผนพัฒนา  ข้อ  7  (2)  และข้อ  9  ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล  มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดโดยกองวิชาการและ
แผนงาน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดขึ้น   

3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลฯ  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ก าหนดด้วยความ
ถูกต้อง  โปร่งใส  และสุจริต 

4.  เป้าหมาย 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จ านวน  9  คน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   

6.  วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน  เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 

7.  การด าเนินงาน 
 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนา  ให้สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  และจัดท าร่าง
ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ  19  (1)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กรรมการตามข้อ  6 – 8  
ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือเป็น
องคก์รในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ายหาด  ความต้องการของประชาชนและในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้า ยหาด             
ด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  และสุจริต  และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการประชาคมระดับต าบล   

2.  หลักการและเหตุผล 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน  ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจาย
อ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จึงไ ด้
จัดท าโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านปละประชาคมต าบล  ประจ าปี  2566 – 2570  ขึ้น  เพ่ือให้
ประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจ่ายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตนเอง   

3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  โปร่งใส  และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2566 – 2570  อีกทางหนึ่งด้วย 

4.  เป้าหมาย 
 โดยมีคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาอบต.ท้ายหาด เจ้าหน้าที่ อบต.ท้ายหาด , ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้อ านวยการ
โรงเรียนของรัฐหรือเอกชน , ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล , หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/
รัฐวิสาหกิจในพ้ืนที่ , อสม. , อปพร. , คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน , กลุ่มอาชีพต่างๆ  ในพ้ืนที่  เข้าร่วม
ประชุมประชาคมตามสัดส่วนที่ก าหนด  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๖๐ คน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2.  แต่งตั้งคณะท างาน 
 3.  วางแผนก าหนด  วัน  เวลา  สถานที่   
 4.  ติดต่อ  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่  
 5.  ด าเนินโครงการตามวัน  เวลา  ที่ก าหนด 
 6.  สรุปผลการประชาคมต าบลต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 20,000  บาท 
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9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม   
 2.  ตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจ 
 3.  เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนหมู่บ้าน 

2.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้  เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นส าคัญ  จึงควรให้คณะกรรมการหมู่บ้านืึ่งถือว่าเป็นประชาคมกลุ่มหนึ่งในหมู่บ้าน  สร้างแผน
หมู่บ้านขึ้นมาด้วยตนเอง  ดังความหมายของแผนแม่บทหมู่บ้านว่า  “แผนหมู่บ้านเป็นการท างานเพ่ือต้องการ
ให้หมู่บ้านสามารถบริหารจัดการเอง  ก าหนดทิศทางของตนเอง”  การสร้างภูมิคุ้มกัน  ป้องกันเงื่อนไขจาก
ภายนอกเข้าไปท าให้หมู่บ้านเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม  และสิ่งตามกระแสเงิน  ท าให้หมู่บ้านได้รับการ
เรียนรู้  รู้จักหมู่บ้านของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง  ตลอดจนท าให้โครงการแก้ไข
ปัญหาในอนาคตได้  และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการ
แก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของหมู่บ้าน  ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้   

3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้คนในหมู่บ้านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น  ข้อดี  โอกาสและข้อจ ากัดของหมู่บ้าน
ในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
สามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของหมู่บ้านได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4.  เป้าหมาย 
 ทุกหมู่บ้านในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  ประสานกับคณะกรรมการหมู่บ้าน  เพื่อทราบวันและเวลาในการจัดท าแผนหมู่บ้าน   
 2.  ร่วมเสนอแนะให้ค าปรึกษาในการประชาคมท าแผนหมู่บ้าน 
 3.  ร่วมสนับสนุนจัดท าแผนหมู่บ้านของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ   
 4.  สรุปจ านวนโครงการจากการประชาคมหมู่บ้าน  เพ่ือจัดส่งให้องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด
ต่อไป 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
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10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 หมู่บ้านจัดท าแผนหมู่บ้านได้และสามารถจัดการกับทรัพยากรหรือกองทุนในหมู่บ้าน  ทั้งทุนบุคคล
และทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพหมู่บ้านคนในหมู่บ้านได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกันของคนในหมู่บ้าน  จะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี  เอ้ืออาทรต่อกันได้  รวมทั้ง
ปลูกฝังทัศนคติ  ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลายสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาหมู่บ้านท้องถิ่นของ
ตนเองได ้
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มิติที่  4  การเสรมิสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัติราชการ       
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน  ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

 4.1.1  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี   

2.  หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท้ายหาด  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  ืึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรก
อยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ  ืึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ  และกฎหมายที่
ก าหนด  โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  
เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  ืึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน  ดังนั้น  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ  
ข้อบังคับ  ตลอดจนกฎหมายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  
เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายตามระเบียบ  คตง.  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน  
พ.ศ.  2544 
 2.  เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ทางด้านการบัญชี  และด้าน
อ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง 
 3.  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ค าสั่ง  มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบายที่ก าหนด 
 4.  เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับว่าเพียงพอ  และเหมาะสม 
 5.  เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4.  เป้าหมาย 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด พนักงานครู  และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกกอง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   
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6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 2.  ตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ด้วยเทคนิค  และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป  ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ  รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุและทรัพย์สิน  รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ค าสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน  และการใช้ทรัพยากรทุกประการ  ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประหยัด 
 4.  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  และ/หรือ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 5.  รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล  

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  โดนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น 
 2.  ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินสดน้อยลง 
 3.  การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน  ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า  ประหยัด 
 4.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีอ่ืนๆ  ค้างช าระลดน้อยลง 
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1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน   

2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  
2544  ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้  รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ  ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบล                      
ท้ายหาด  จึงได้มีการจัดและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  เป็น
ประจ าทุกป ี

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 2.  เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ  ก าหนด 
 3.  เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามท่ีก าหนด 

4.  เป้าหมาย 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับองค์กร 
 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงานย่อย 
 3.  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงานย่อย  ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบตามแบบ  ปย.1  และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ  ปย.2 
 5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  ด า เนินการรวบรวม                   
เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  ข้อ  6  ระดับองค์กร  และน าเสนอผู้บริหาร  พร้อม
จัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.  ป้องกัน/ลดความเสี่ยงและความผิดพลาดต่อการปฏิบัติงาน 
 3.  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรปละประชาชนโดยรวม 
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 4.1.2  มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง  และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับดูแล 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม  “ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน”   

2.  หลักการและเหตุผล 
 ระบบควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ  หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ืึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศ
ให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป  ืึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ  ระบบบัญชี  หนังสือสั่งการ  และหนังสือตอบข้อ
หารือต่างๆ  โดยส่วนใหญ่  จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี  และการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบหรือกฎหมายที่ทางราชการก าหนดไว้  ืึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ  นอกเหนือจากด้าน
การเงินและบัญชีในหน่วยงาน  จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมให้เห็นเป็นองค์รวม
ของหน่วยงานนั้นๆ  ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด  การที่ระบบการ
ควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน  อาจเป็นช่องทางรั่ วไหลท าให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล  ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงาน
ในหน่วยงานไม่เหมาะสม  การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว  
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น  และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าว
ทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ
การควบคุมภายใน  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด
กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า  โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ื้ าื้อนหรือไม่จ าเป็น  ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ  ที่อาจมีขึ้น 
 2.  เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้  สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน  และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  เงื่อนไขสัญญา  ข้อตกลง  ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ  ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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4.  เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  ืึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

5.  วิธีด าเนินการ 
 1.  แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  2544  ข้อ  6 
 2.  ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในองย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท้ายหาด  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.  รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ  เพื่อสรุปข้อมูล  
 4.  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ท้ายหาดและผู้บริหารทราบ  

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  การด าเนินงานในหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  ใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประหยัด  และคุ้มค่า 
 3.  มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง  ครบถ้วนและเชื่อถือได้  น าไปใช้ในการตัดสินใจได ้
 4.  ปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อยบังคับที่
วางไว้ 
 5.  ใช้เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานไดดี้ยิ่งขึ้น 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านักขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามาตรฐาน  ข้อ  6  ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 2.  กิจกรรมการควบคุมภายใน  ร้อยละ  80  ได้ด าเนินการแก้ไข 
 3.  ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 4.  มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 5.  ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  (ร้อย
ละ  80  ในระดับมาก) 
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1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ  “การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด”   

2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  
2544  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนิน
กิจกรรม  หรือโครงการต่างๆ  ของหน่วยรับตรวจ  และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้
ทรัพยากร  ืึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหายการรั่วไหล  
การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหน่วยงานรับตรวจ  ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน  และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน  เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย  ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น  
และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  จึงได้ก าหนดมาตรการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมความเสี่ยง  ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล                      
การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 2.  เพ่ือให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ  และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 3.  เพ่ือเป็นการเสริสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.  เป้าหมาย 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  
(ระดับองค์กร)  จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ  ปอ.3)  ให้ทุกส่วนราชการไป
ด าเนินการบรหิารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
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 2.  หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  น าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน  (แบบ  ปอ.3)  ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด  และรายงานผลการ
ด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ  (ระดับส่วนย่อย) 
 3.  หัวหน้าส่วนราชการขององค์การคบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ  ปอ.3)  พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 4.  คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม ่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 5.  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  มีการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ 
 2.  มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 3.  มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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 4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

 4.2.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงบประมาณ  การรับ – 
จ่ายเงิน  การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม  “การรายงานผลการใช้จ่ายให้ประชาชนได้รับทราบ”   

2.  หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการ  ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี  วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ  และต้องมีการระบบการบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง  ประชาชน
หรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย  
ข้อเท็จจริง  ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน  ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน  การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานที่โปร่งใส  
สามารถตรวจสอบได้  รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการ
ทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริการจัดการสามารถตรวจสอบได ้
 2.  เพ่ือให้การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถืักถามและตรวจสอบได้ 
 3.  เพ่ือให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4.  เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุท้ายหาด 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   

6.  วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันวันสิ้นปี  และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนด  เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้
ประชาชนทราบทุกสามเดือน  

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 
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8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  มีการเบิกจ่ายถูกต้อง  รวดเร็ว  เกิดความประหยัด 
 3.  มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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 4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

 4.3.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมายท้องถิ่น  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น   

2.  หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  เงื่อนไข  
และหลักเกณฑ์ต่างๆ  ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และ
ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด  ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าจากเรื่องขาดความ
รอบครอบ  ความช านาญ  ประสบการณ์หรือขาดความรู้  กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  เงื่อนไข  และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ  ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น  หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย  ระเบียบ  หรือกฎเกณฑ์  เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ  ส่งผลให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย  ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล  ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้า  เพราะไม่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนชนอย่างแท้จริง  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้  ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย  ค าสั่ง  และหลักเกณฑ์ต่างๆ  ที่ส าคัญ
และเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิด
กฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เพ่ิมพูนความรู้  ความ
เข้าใจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อยังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  มีความรู้ความเข้าใจมิ ให้ด าเนินการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100  แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามมาตรา  103  แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  งานนิติกร  ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมายท้องถิ่น  ผู้บริหาร  และสมาชิก
สภาท้องถิ่น   

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 
 2.  เพ่ือให้ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
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 3.  เพ่ือให้ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตร  100  แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปละปราบปรามการทุจริต   
 4.  เพ่ือให้ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตาม
มาตรา  103  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปละปราบปรามการทุจริต 

4.  เป้าหมาย 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุท้ายหาด  จ านวน  4  ราย  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ายหาด  จ านวน  6  ราย  รวมเป็น  10  ราย 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 2.  ประชาสัมพันธ์โครงการ  วัน  เวลา  และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
 3.  อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร  พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4.  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 20,000  บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติกร  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 
 2.  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3.  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตร  100  แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปละปราบปรามการทุจริต   
 4.  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามมาตรา  103  
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปละปราบปรามการทุจริต 
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1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม  “การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น”   

2.  หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง  ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดได้ด าเนินการ  เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะ
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่  รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับการท้องถิ่นด้วย  เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่เสมอ  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร  
พัฒนาท้องถิ่น  ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 2.  เพ่ือให้สมาชิกสภาท้อถิ่นได้มี่ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  เป็นไปตามระเบียบ  
กฎหมาย 
 3.  เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4.  เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จ านวน  6  ราย   

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม   

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานภายนอก  เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 
 2.  เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม  หรือเข้าร่วมประชุม  หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่
รับผิดชอบ 
 3.  แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา  
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 4.  ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น  และรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  
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7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 30,000  บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบุคคล  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จ านวน  6  ราย  ได้รับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 2.  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 3.  สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานเพ่ิมข้ึน 
 4.  การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
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 4.4  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  (Community)  และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

 4.4.1  ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ  “การเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน”   

2.  หลักการและเหตุผล 
 คอร์รัปชัน  หมาถึง  การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง  โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม  เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  
หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง  ก็ถือว่ามีการกระท า
คอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA)  มุ้งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาล
ของหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งนี้  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท า
ให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา  และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล   

3.  วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.  เป้าหมาย 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  เชิญคณะกรรมการชุมชน  หรือตัวแทนเพ่ือเสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
 2.  เชิญคณะกรรมการชุมชน  หรือตัวแทนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด         หน้า   97 

 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชัน
ได ้
 2.  มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน  หรือตัวแทนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันในระดับ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด         หน้า   98 

 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม  “การติดตามป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต”   

2.  หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก  จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา  โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ  ให้เกิดการเฝ้าระวัง  ป้องปราบการทุจริต  ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 2.  เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4.  เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  ขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 2.  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  ณ  บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 3.  จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 4.  บันทึกเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
 5.  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน   

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570) 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 20,000  บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 2.  น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

********************************* 

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  มาตรา  65  ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้               
มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน   ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบ                
ในการจัดท าแผนต่างๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว  โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ที่จะยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้  “ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมีความสุข  
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม  ฐานทรัพยากร  ธรรมชาติยั่ งยืน”  โดยจะมีการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  คนเก่ง                    
และมีคุณภาพสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต  ที่เป็นมิตร                             
กับสิ่งแวดล้อมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์  (พ.ศ. 2561 – 2580)  ในประเด็นที่  (21)  การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ                           
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้  โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง  
ในการจัดท าบริ การสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเ พ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่ น                     
ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน  โดยยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์                     
ของประชาชนในท้องถิ่น  ตามกรอบกฎหมายก าหนด  และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น 

 ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ  ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด               
จึงได้แสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต  ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร  ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

 

 
 

  (นายอรรคพล  งามเผือก) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

เรื่อง  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  
********************************* 

 คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                            
มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด  โดยการให้บริการด้านความโปร่งใส  เพ่ือความ                             
เป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลท้ายหาด 

 ดังนั้น  เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จะด าเนินการ  ดังนี้ 
 1.  บริหารและปฏิบัติงาน  ด้วยหลักธรรมาภิบาล  โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน                 
ด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม 

 2.  ปลูกฝังค่านิยมทัศนคติให้บุลากรในองค์กรและบุคลากร  ให้มีความรู้  ความสามารถ  ยึดหลัก
คุณธรรม  จริยธรรม  และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต 

 3.  ส่งเสริมให้องค์กรเอกชน  และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมบทบาทการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร                 
ในการด าเนินกิจการทุกรูปแบบ 

 4.  มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและ                    
ใช้มาตรการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรร์ัปชั่น  และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

 

 

  (นายอรรคพล  งามเผือก) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

เรื่อง  เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

********************************* 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างองค์กรแห่ง
ความใสสะอาดภายใต้หลักการของกฎหมาย  ความซื่อสัตย์  สุจริต  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  และมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการ                     
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  พ.ศ.  2552  ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น                       
ทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น  เพ่ือเป็นการแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด  จึงมีหน้าที่สนับสนุนป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เกิดขึ้นในองค์กร                       
เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยต้อง                                
ถือปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด  ดังนี้ 
 1.  ไม่ท าพฤติกรรมใด  ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน  หรือติดสินบน  แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                        
ในเรื่องที่ตนท าหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบโดย
ปฏิบัติ  ดังนี้ 
  1.1  ไม่รับ  หรือให้ของขวัญ  ของที่ระลึก  ที่เป็นเงินสด  เช็ค  พันธบัตร  หุ้น  ทองค า                    
อัญมณี  อสังหาริมทรัพย์  หรือสิ่งของในการท านองเดียวกัน  กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อ
ประสานงานทั้งหน่วยงานราชการ  และหน่วยงานเอกชน 
  1.2  ไม่รับทรัพย์สิน  สิ่งของ  ของขวัญ  ของก านัลใดๆ  หรือประโยชน์อ่ืน  อันเป็นการ                   
ชักน าให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
  ทั้งนี้   ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย                     
โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงาน  ควรมีราคาไม่มากหรือเหมาะสมในแต่ละโอกาส 
  1.3  ไม่รับหรือให้ทรัพย์สิน  สิ่งของ  ของขวัญ  หรือของก านัลใดๆ  หรือประโยชน์อ่ืน                     
เพ่ือจูงใจในการตัดสินใจ  หรือมีผลท าให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางราชการ  ทั้งนี้  การให้สิ่งของ                       
ตามโอกาสหรือวาระต่างๆ  ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย 
  1.4  ไม่เป็นตัวกลางรับหรือในการเสนอเงิน  ทรัพย์สิน  สิ่งของ  หรือประโยชน์อ่ืนใด                             
กับผู้ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานราชการ  หรือองค์กรใดๆ  เพ่ือแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้  หรือท าให้เจ้าหน้าที่            
ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
 2.  ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  มีความ
โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
 3.  การใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงรับรอง  และการใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางราชการ
สามารถกระท าได ้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล  เป็นไปตามระเบียบ  และสามารถตรวจสอบได้ 
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 4.  ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย  เพ่ือพบเห็นการกระท าหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น  
หรือส่อไปในทางทุจรติคอร์รัปชั่น  ที่มีผลเกี่ยวกับราชการ  โดยทั้งทางตรงและทางอ้อม  โ ดยจะต้องแจ้ง                   
หรือรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ  และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่างๆ  หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบ 
 5.  ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือพนักงานที่แจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น                        
ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือ                     
ในการแจ้งและรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 6.  ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นการกระท าผิดนโยบายขององค์การบิหารส่วนต าบลท้ายหาด  
ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาด าเนินการทางวินัยตามระเบียบที่ก าหนดไว้  นอกจากนี้  อาจจะได้รับโทษ                     
ตามกฎหมาย  หากกระท านั้นผิดกฎหมาย 
 7.  ต้องตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้  ให้ค าปรึกษา  และท าความเข้าใจ                         
กับบุคลากรในองค์กร  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  เพ่ือให้บุคลากร
และผู้ที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุ จริตคอร์รัปชั่น  รวมถึง                         
เป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์  จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 8.  มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า  การทุจริตคอร์รัปชั่น  และการให้หรือ                   
รับสินบนเป็นการกระท าท่ียอมรับไม่ได้  ไม่ว่าจะเป็นการกระท าบุคคลใดก็ตาม  หรือการท าธุรกรรมกับภาครัฐ
หรือภาคเอกชน 
 9.  การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้  ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล  
ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือก  การเลื่อนต าแหน่ง  การฝึกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติ งานพนักงาน  
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและท าความเข้าใจกับพนักงาน                     
เพ่ือใช้ในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.  ถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท้ายหาด  เพ่ือให้มีการปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  มีการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ  เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการประพฤติมิชอบส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล          
ท้ายหาด  และให้มีการพัฒนาระบบ  และกลไกการตรวจสอบ  ควบคุม  การใช้อ านาจ  พร้อมกับพัฒนา
สมรรถนะของพนักงานในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาล 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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