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ค าน า 

 การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า                        
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  ระบบการเมือง
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานใน
ภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้างหน้าสามรารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานาอารยะประเทศ  ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาค
ประชาชนสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ  การบริหารจัดการ  และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน  
โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบมีวินัย  ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ  ที่ถูกต้อง  รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนิน
ชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 
 ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  หรือ  คสช.  ได้มีค าสั่งที่  ๖๙/๒๕๕๗  เรื่องมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการ
หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยมุ่งเน้นการสร้าง  ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง  เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ 
 เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าว  บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ายหาด  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท้าหยาดขึ้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  
ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติตามค าสั่ง  ๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ  ด้วย 
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ส่วนที่  1 
 

บทน า 

1.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น   พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  7  ประเภท  ดังนี้ 
 1.  การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  

 3.  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  

 4.  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 

 5.  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

 6.  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 

 7.  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ  บารมี  และอิทธิพลท้องถิ่น  

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  ดังนี้   
 1.  โอกาส   แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า  ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น
อีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

 2.  สิ่งจูงใจ   เป็นที่ยอมรัยว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ท าให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

 3.  การขาดกลไลในการตรวจสอบความโปร่งใส   การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไล
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตาวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้  
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 4.  การผูกขาด   ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ – จัดจ้าง  เป็นเรื่องของ
การผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่                 
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

 5.  การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม   รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม  “รายได้พิเศษ”  ให้กับตนเองและครอบครัว 

 6.  การขาดจริยธรรม  คุณธรรม   ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมทีได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบัน  พบว่า  คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

 7.  มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนท่ีมีเงิน  คนที่เป็นเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่มีค่านิยมท่ี
ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด  ย่อมจะ
ท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป  และไม่เกรงกลัวเคารพต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง  

2.  หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหา
ล าดับต้นๆ  ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฎข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลเสียต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  ( Corruption Perception Index – CPI)  ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ( Transparency 
International – IT)  พบว่า  ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี  2555 – 2558  อยู่ที่ 35 – 38 
คะแนน  จากคะแนนเต็ม  100  โดยในปี  2558  อยู่อันดับที่  76  จาก  168  ประเทศท่ัวโลก  และเป็น
อันดับที่  3  ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย  และล่าสุดพบว่าผลคะแนน
ของประทเศไทยปี  2559  ลดลง  3  คะแนน  จากปี  2558  ได้ล าดับที่  101  จาก  168  ประเทศ  ซึ่ง
สามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 

 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต  ไม่ว่าจะเป็น  การเป็นประเทศภาคีภาตใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต  (United Nations Convention Against Corruption – UNCAC)  พ.ศ. 2546  การจัดตั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3  ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศ
ไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง  สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วย 



-  3  - 

ปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง ( Vertical 
Ralation)  หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกย่องคน
ที่มีเงินอละอ านาจ  คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติยอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหา
ที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวก
กับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การท างาน
ของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ  ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3  เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560  จนถึงปี พ.ศ. 2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาดไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  
(Corruption Perception Index – CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ในปี พ.ศ. 2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนน
จะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่    1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  

 ยุทธศาสตร์ที่    2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  

 ยุทธศาสตร์ที่    3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  

 ยุทธศาสตร์ที่    4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

 ยุทธศาสตร์ที่    5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

 ยุทธศาสตร์ที่    6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI)     

 ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่  3  (พ.ศ. 2560 – 2564)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ  ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

3.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

 1.  เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 2.  เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  
ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
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 3. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง      
ที่ดี  (Good Governance) 
 4.  เพ่ือส่งเสริมบาทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit)                     
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 5.  เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.  เป้าหมาย 

 1.  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

 2.  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 

3.  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ามีเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5.  ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1.  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
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  ร่วมตัดสินใจรวมถึงตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 3.  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
 4.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่อยมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ  ด้านการป้องกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน    
 



ส่วนที่  2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 
หมาย 
เหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1.  การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน 
ต่อการทุจริต 

1.1  การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการ 
เมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  อบรมคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคุรภาพ
ชีวิตบุคลากรสังกัดองค์การบิร
หารส่วนต าบลท้ายหาด 

60,000 60,000 60,000 60,000  

 1.2  การสร้างจิต 
ส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชน 
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.  อบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป 
ในการประกอบอาชีพและการ
ด าเนินชีวิต โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

3.  ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้าง
ทางภายในต าบลท้ายหาด 

100,000 
 
 
 

 

50,000 

100,000 
 

100,000 
 
 
 

 

50,000 

100,000 

100,000 
 
 
 

 

50,000 

100,000 
 

100,000 
 
 
 

 

50,000 

100,000 
 

 

 1.3  การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.  พัฒนาเด็กและเยาวชน
ต าบลท้ายหาด  ด้านความรู้
ความเข้าใจเกี่ยกวับวินัย
จราจร 

2.  รณรงค์/ป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรต าบล
ท้าหยาด 

20,000 
 

 

50,000 

20,000 
 

 

50,000 

20,000 
 

 

50,000 

20,000 
 

 

50,000 

 

 รวม จ านวน  6  โครงการ 380,000 380,000 380,000 30,000  
2.  การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1  แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ 
ผู้บริหาร 

1.  กิจกรรม “ประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” 

ไม่ใช้งบประมาณ  

 2.2  มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 
หมาย 
เหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 2.3  มาตรการการใช้
ดุลพินิจและใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

1.  การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏบัติรากชาร 

ไม่ใช้งบประมาณ  

 2.4  การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นท่ีประจักษ ์

1.  ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ ์

2. ยกย่องและเชิดชุเกียรติแก่
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
ผุ้น าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม
ในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด   

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

 2.5  มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

1.  การจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

2.  ให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของ อบต. 

3.  ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐ
และองค์กรอิสระ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 รวม จ านวน  7  โครงการ - - - - 
3.  การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1  จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 

1.  มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาดให้มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 
หมาย 
เหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 3.2  การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

 
  

 3.3  การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.  ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล  ประจ าปี 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

 

2.  การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 รวม จ านวน  3  โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000  
4.  การเสริม 
สร้างและปรับ 
ปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1  มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

1.  จัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 

2.  ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

3.  มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน อบต. 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

 

 4.2  การสันบสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 

1.  การรายงานผลการใช้
จ่ายให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 

 

 4.3  การส่เงสริมบท
บาทการตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

1.  การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ไม่ใช้งบประมาณ  

2.  ส่งเสริม สมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 

250,000 
 
 
 

 

250,000 
 
 
 

 

250,000 
 
 
 

 

250,000 
 
 
 

 

3.  การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภา 
อบต. 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 
หมาย 
เหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 4.4  เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน  
(Community)  และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

1.  การติดป้ายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 

 

 รวม จ านวน  8  โครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 อบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ค าว่า “คุณธรรม และจริยธรรม ” ได้รับความส าคัญเพ่ิมยิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในฐานะท่ีเป็นกลไกซึ่งจะ
ขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้เป็นระบบที่สร้างประโยชน์เพื่อประชาชน และประเทศชาติอย่าง
แท้จริง  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างจิตส านึกด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม โดยเฉพาะภาครัฐผู้มี
บทบาทส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐ ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงานโดยความซื่อสัตย์ สุจริต และคาดหวังจาก
ประชาชนว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ ” ต้องรับผิดชอบดูแล จัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การ
จัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ จริยธรรมในการท างานจึงมี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือบุคลากรภาครัฐเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจาก จะต้องเป็นผู้ ที่มีความรู้
ความสามารถตามหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วนั้นยังต้องเป็นผู้มี ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักค า
สอนทางพระพุทธศาสนาด้วย ผู้ที่สามารถประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้จะสามารถ
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้เข้มแข็ง พัฒนาสติปัญญาให้มีความรอบคอบ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนน าหลัก
ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญมาประพฤติปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว จะท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและลดปัญหาต่างๆ ได้อย่างแท้จริง 
 องค์การบ ริหารส่วนต าบลท้ายหาด ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริม พัฒนาและเสริมสร้าง
จิตส านึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ประพฤติดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมะในการ
ท างาน ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท า 
“โครงการอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด ประจ าปีงบประมาณ 2561” 

3. วัตถุประสงค ์
      3.1  เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เข้า ร่วมโครงการมีจิตส านึกและค่านิยมในการปฏิบัติงานโดยใช้หลักศีลธรรม 
คุณธรรม และจริยธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 3.2  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้า ร่วมโครงการ น าหลักศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการท างาน 
 3.3  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีและมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการท างาน 
และการให้บริการประชาชนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   จ านวน  1  คน  
 2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จ านวน  2  คน  
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 3. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด จ านวน  1  คน  
 4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   จ านวน  10  คน  
 5.พนักงานส่วนต าบล     จ านวน  12  คน  
 6. พนักงานจ้าง      จ านวน  10  คน  

รวมทั้งสิ้น  36  คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดเพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ 
  6.2  นิมนต์พระสงฆ์และประสานวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ 

 6.3  จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการอบรม 
 6.4  ด าเนินการจัดโครงการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 
 6.5  สรุปผลการด าเนินการโครงการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 20,00  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

10.  ผลลัพธ์ 
10.1  ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกและค่านิยมในการปฏิบัติงานโดยใช้หลักศีลธรรม คุณธรรมและ

จริยธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 10.2  ผู้เข้าร่วมโครงการ น าหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุขในการท างาน 
 10.3  ผู้เข้าร่วมโครงการ มีทัศนคติที่ดีและมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการท างาน และการให้บริการ
ประชาชนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป  ในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิต  โดยยึด
หลักหรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ความสอดคล้องประเด็นหลักท้ัง  3  ประการ  ได้แก่ 
 1.  หลักแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.  นโยบายรัฐบาล  
 3.  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยึดทาง
สายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลก เน้นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) และรัฐบาลปัจจุบัน ได้น้อมน ามาเป็นนโยบายและพัฒนาให้ความส าคัญกับความเป็นอยู่ของเกษตรกร 
เน้น “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา  อีกท้ังการพัฒนานั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่ คนที่อยู่ใน ระดับครัวเรือน ระดับ
ท้องถิ่น จึงจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น   
 เมื่อคนเกิดการพัฒนาทั้งด้านความรู้วิชาการ การปฏิบัติอย่างถูกต้อง จะส่งผลท าให้เกษตรกรมีความรู้
ในการแก้ไขปัญหา เกิดความคิดสร้างสรรค์ และใช้ความสามารถ ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ  น าความรู้ที่ได้รับมา
เป็นแนวทางให้การพัฒนาการเกษตรของตนเอง เกิดการรวมกลุ่ม พัฒนาการเกษตรระดับต าบล  น าไปสู่การ
พัฒนาในด้านอ่ืนๆ อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน   

3. วัตถุประสงค ์
      3.1  เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมพูนความรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลท้ายหาด  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในพื้นท่ีของเกษตรกรเอง  

3.2  เพ่ือส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรให้มีความรู้ด้านการเกษตร  การผลิตพืช  พันธุ์พืช  วิธีการลด 
ต้นทุนผลิตพืช  การรวมกลุ่ม การบริหารจัดการต่าง ๆ ในด้านการเกษตร         

3.3  เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหว่างเกษตรกร เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน  และหน่วยงานต่าง ๆ   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 กลุ่มเกษตรกรต าบลท้ายหาด  จ านวน  50  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  จัดท าโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

6.2  ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ผ่านทางหอกระจายข่าวและทางเว็บไซต์  
6.3  ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้น าชุมชนแต่ละหมู่บ้าน ประกาศและรับสมัครเกษตรกรที่สนใจ  
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6.4  การเปิดรับสมัครเกษตรกรที่สนใจ โดยใช้แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ฯ คุณสมบัติต้องเป็น 
เกษตรกรตาม ข้อ 5 ของระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรกรและสหกรณ์ว่าด้วยการ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2552  
 6.5  ก านันต าบล/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน รวบรวมเอกสารการรับสมัครตามแบบตอบรับการเข้าร่วม
โครงการ และน าส่งยังองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จ านวน  1  ชุด 
 6.6  ติดต่อประสานงานบุคคล หน่วยงานราชการ  เพ่ือขอรับการสนับสนุนวิทยากร  

6.7  จัดอบรมส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลท้ายหาด  
6.8  ประเมินผลตามแบบส ารวจความพึงพอใจ  จ านวน  50  ชุด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,00  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

10.  ผลลัพธ์ 
10.1  เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาปรับใช้ในการ

วางแผนประกอบอาชีพและถ่ายทอดต่อไปยังชุมชนของตนเองได้ 
 10.2  เกษตรกรได้รับความรู้ด้านวิชาการเกษตร การผลิตพืช  พันธุ์พืช วิธีการลดต้นทุนผลิตพืช การ
รวมกลุ่ม การบริหารจัดการต่าง ๆ ในด้านการเกษตร สามารถน าความรู้มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ซึ่ง
จะสามารถลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
 1 0.3  เกษตรกรได้รับแนวความคิดใหม่ ๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร
ด้วยกัน เกษตรกรต่างพ้ืนที่  เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ น ามาพัฒนาในแปลงของตนเองต่อไป 
 1 0.4  เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ส่งเสริมอาชีพชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงานของประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน    เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและ
พ่ึงตนเองได้ และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการพ่ึงพาอาศัยกัน
และกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และชุมชนยังสามารถน าสินค้ามาจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกันจะเป็น
ทุนหมุนเวียนในชุมชน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง และเท่าเทียมกันอัน
จะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญ้า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถกลุ่มอาชีพ ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพความเข้มแข็งต่อชุมชน สามารถพ่ึงตนเองได้ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนให้คนจนไม่มีอาชีพ ให้มีรายได้
เสริม อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 องค์การบริหารส่วนต าบล ท้ายหาด ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของ กลุ่ม
องค์กรต่างๆ เช่น กลุ่ม แม่บ้าน กลุ่มสตรีและประชาชนที่สนใจให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม  จึงได้จัดท า
โครงการส่งเสริมอาชีพให้ แก่ประชาชน   เพ่ือเป็น การเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี
และประชาชนที่สนใจ  เพ่ือเป็นกิจกรรมเสริมที่เป็นประโยชน์  สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการท าอาชีพเสริม  
เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มีคุณค่า  สร้างความรักความสามัคคี  ลด ภาระค่าใช้จ่ายภายใน
ครอบครัวต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
3.1  เพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่แม่บ้านสตรีและประชาชนที่สนใจในต าบลท้ายหาด 

  3.2  เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย ใน
ครัวเรือน 
  3.3  เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
 3.4  เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สตรี  แม่บ้านและประชาชนที่สนใจในพื้นทีต่ าบลท้าหยาด  จ านวน  30 คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 

6.2  น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
6.3  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
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6.4  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  เอกสาร  สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม 
6.5  ก าหนด  วัน  เวลา  การด าเนินโครงการและตารางการฝึกอบรม 
6.6  ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัครผุ้เข้าร่วมโครงการ 
6.7  จัดท าโครงการจนแล้วเสร็จ 
6.8  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,00  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

10.  ผลลัพธ์ 
  10.1  สตรี  แม่บ้านและ ประชาชนที่สนใจมีความรู้และทักษะด้านอาชี พการสานตะกร้าด้วยเส้น
พลาสติก 
  10.2  สตรี  แม่บ้านและประชาชนที่สนใจมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นกา รมเพ่ิม
รายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 
  10.3  สตรี  แม่บ้านและประชาชนที่สนใจได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
 10.4  สตรี  แม่บ้านและ ประชาชน ที่สนใจสามารถ พ่ึงตนเอง และด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางภายในต าบลท้ายหาด 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   เนื่องจากวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิต  รวมทั้งการเพ่ิมข้ึนของประชากร ท าให้เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น  สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการกระท าของมนุษย์ที่ขาดจิตส านึก  และมีความต้องการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่จ ากัด  จึงส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ องค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จัก
ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนนในต าบลท้ายหาด  เพื่อเป็นพื้นฐานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
อันเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความเป็นเมืองสะอาดและน่าอยู่   เพ่ือเป็นการน าร่องให้ประชาชน  
ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในองค์การบริหารส่วนต าบล
ท้ายหาด  ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
๓.๑  เพ่ือรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน 
๓.๒  เพ่ือสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในชุมชน  เสริมสร้างวินัยการรักสะอาด 
๓.๓  เพ่ือพัฒนาต าบล  ท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  เอ้ือต่อการอยู่อาศัยและการ

ด ารงชีพที่ดีของประชากร 
๓.๔  เพ่ือให้ผู้น าชุมชน และชาวบ้าน ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน ในความรับผิดชอบและสิ่ง

สาธารณประโยชน์  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 -  ผู้น าชุมชน  กลุ่ม  องค์กรเครือข่าย  ประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บขยะ
และดายหญ้าสองข้างถนนทั้ง  ๖  หมู่บ้าน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 -  ผู้เข้าร่วมโครงการ  มีความรัก  ความสามัคคี  สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 พื้นที่ต าบลท้ายหาด  

6. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  ประชุม / ปรึกษาการด าเนินโครงการ  
 ๖.๒  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

๖.๓  วางแผนการด าเนินโครงการ 
๖.๔  ด าเนินงานตามโครงการ 
๖.๕  สรุปผล / ประเมินผลการจัดโครงการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 100,000  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

10.  ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑  ส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ท้ายหาด   มีสภาพแวดล้อมที่ดี  สะอาด   สวยงาม         
ท าให้คุณภาพชีวิตการท างานดีขึ้น 
 ๑๐.๒  สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน  มีความสะอาด  สวยงาม  น่าอยู ่ น่ามอง 
 ๑๐.๓  ประชาชนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

๑๐.๔  พ้ืนที่ในต าบลท้ายหาดมีความสะอาดเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น 
๑๐.๕  ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ 
๑๐.๖  ทุกภาคส่วนร่วมกันท าให้ต าบลท้ายหาดเป็นเมืองสะอาด  มีความปลอดภัยร่มรื่น  และน่าอยู่ 

เข้าสู่สังคมท่ีมีความสุขอย่างยั่งยืน  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
พัฒนาเด็กและเยาวชนต าบลท้ายหาด ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยจราจร 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ในภาวะสังคมปัจจุบัน   เป็นภาวะสังคม ที่มีการแข่งขันกันทุกสภาวการณ์   อาทิ เช่น การเดินทางที่
ต้องแข่งกับเวลา  การใช้ชีวิตประจ าวัน  การท ามาหากินที่ต้องแข่งขันกันอย่างเร่งรีบทุกอย่าง  ฯลฯ   และความ
รีบเร่งเพ่ือเดินทาง การแข่งกับเวลาต่างๆ เหล่านี้  เป็นเหตุให้น ามาซึ่งขาดความระมัดระวัง  มีความประมาทต่อ
การเดินทาง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่ง น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อ่ืน อาจกล่าวได้
ว่า เป็นส่วนหนึ่งที่มี ผลสืบเนื่องมาจาก การขาดวินัย จราจร  ความไม่เคารพกฎหรือระเบียบ ข้อบังคับของ
กฎหมาย  ด้วยเหตุดังกล่าวเหล่านี้ ภาครัฐและเอกชน ได้ก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญต่อการรณรงค์และ
การลดอุบัติเหตุเป็นอย่างมาก  จึงอาจสรุปได้ว่า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ คือ การ ไม่ปฏิบัติตามกฎ / 
ระเบียบวินัยจราจร รวมทั้งขาดความระมัดระวัง ซึ่งอาจเรียกได้ว่า การไม่เคารพกฎหมาย นั่นเอง  
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชน มีความรู้และรู้จักการปฏิบัติตน รู้จักการมีวินัยการจราจร 
ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์  อันดีงามของประเทศไทย ในด้านการจราจรที่ดี มีระเบียบวินัย การเคารพ             
กฎจราจรและจุดส าคัญคือความเป็น ระเบียบที่เกิดจาก การรับฟังกฎกติกา ข้อบังคับ  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  การ เริ่มต้นความมีระเบียบวินัยจราจรนั้น ควรมา จากครอบครัวก่อนอันดับแรก  
นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ทั้งนี้  เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานหรือจุดเริ่มต้นต่อการเคารพหรือการมีวินัย และปฏิบัติตาม
กฎหมายในสังคมต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม                       
เห็นความส าคัญกับความมีระเบียบวินัย การเคารพกฎจราจรพร้อมการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการใช้รถ ใช้ถนน                
ในเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นการบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน อีกท้ังเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท า โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ - ความเข้าใจความหมายของการมี 

วินัยจราจร 
๓.๒ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  รู้จักการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎหมายใน

สังคมประชาธิปไตย 
๓.๓ เพ่ือให้ เด็กและเยาวชน ที่เข้า ร่วมโครงการฯ เกิดความรักสามัคคี ในกลุ่มเพ่ือน เอ้ืออาทรต่อกัน 

และเอ้ืออาทรต่อสังคมโดยรวม  
๓.๔ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ให้ความส าคัญแก่การมีวินัยจราจร ประพฤติตามระเบียบ หรือตามที่

กฎหมายก าหนด เพ่ือความมีระเบียบในสังคมและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๓.๕ เพ่ือเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ท าให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ของโรงเรียนท้ายหาด             

จ านวน  ๔๐  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัด

สมุทรสงคราม 

6. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  ด าเนินการเขียนโครงการฯ  เพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร  

๖.๒  ประสานโรงเรียนท้ายหาด  เพ่ือเชิญกลุ่มเป้าหมาย 
  ๖.๓  ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานีต ารวจภูธรบางคนที  
 ๖.๔  ด าเนินการตามข้ันตอนจนโครงการฯ  แล้วเสร็จ  พร้อมทั้งประเมินผลโครงการฯ  ตามแบบความ
พึงพอใจ  จ านวน  ๔๐  ชุด 
 ๖.๕  รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ร่วมกับ  โรงเรียนท้ายหาด  และสถานีต ารวจภูธรบางคนที  

จังหวัดสมุทรสงคราม 

10.  ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ – ความเข้าใจความหมายของการมีวินัยจราจร 

ได้ดียิ่งขึ้น 
๑๐.๒  เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  รู้จักการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎหมายในสังคม

ประชาธิปไตย 
๑๐.๓  เด็กและเยาวชน ที่เข้า ร่วมโครงการฯ เกิดความรักสามัคคี ในกลุ่มเพ่ือน เอ้ืออาทรต่อกัน  ต่อ

สังคมโดยรวม 
๑๐.๔  เด็กและเยาวชน ให้ความส าคัญแก่การมีวินัยจราจร ประพฤติตามระเบียบ หรือตามที่กฎหมาย

ก าหนด มีระเบียบในสังคมและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดีขึ้น 
  ๑๐.๕  อุบัติเหตุลดน้อยลง เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
รณรงค/์ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรต าบลท้ายหาด 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ข้อมูลจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  พบว่าสภาวะการตั้งครรภ์  และคลอด
บุตรก่อนวัยอันควรของหญิงอายุต่ ากว่า  15  ปีบริบูรณ์  และหญิงอายุต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ์  ตั้งแต่ปี  
2540 – 2551  มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเกือบทุกปี 
 วัยรุ่นเป็นวัยที่ถูกชักจูงได้ง่าย  ขาดความนับถือตัวเอง  รวมถึงขากทักษะในการด าเนินชีวิต  ส่งผลให้
เกิดพฤติกรรมเสี่ยง  (risk  behavior)  ในด้านต่างๆ  เช่น  ขับรถประมาท  ยกพวกตีกัน  ดื่มสุรา  และใช้สาร
เสพติด  มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ระวัง  ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  และพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว  
เป็นสาเหตุหนึ่งของการตายในวัยรุ่น  โดนเฉพาะเพศหญิง  ได้แก่  การท าแท้งเถื่อน  การคลอดบุตรทั้งมีอายุ
น้อย  การติดเชื้อ  HIV  ฯลฯ   

เพ่ือเป็นการป้องกัน  และแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดข้ึนกับวัยรุ่นไทยในอนาคต  องค์การบริหารส่วน
ต าบลท้าหยาด  จึงจัดท าโครงการรณรงค์/ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรต าบลท้ายหาดขึ้น  เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างค่านิยมใหม่กับวัยรุ่นไทยให้รู้จักกัน  และเห็นคุณค่าของตัวเอง  เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  ให้ลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไปในอนาคต 

3. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือสร้างความตระหนัก  และองค์ความรู้เรื่องบทบาท  และคุณค่าของความเป็นชาย/หญิง            
ในสังคมพัฒนาการทางเพศ  การจัดการอารมณ์สัมพันธภาพทางเพศ  พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น           
การเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น 

๓.๒  เพ่ือเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น  และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่
เสี่ยงต่อการด ารงชีวิต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ของโรงเรียนท้ายหาด             

จ านวน  ๔๐  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัด

สมุทรสงคราม 

6. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  ด าเนินการเขียนโครงการฯ  เพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร  

๖.๒  ประสานโรงเรียนท้ายหาด  เพ่ือเชิญกลุ่มเป้าหมาย 
  ๖.๓  ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการตามก าหนด/รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ร่วมกับ  โรงเรียนท้ายหาด   

10.  ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  เด็กและเยาวชนทั่วไปมีทักษะ  และภูมิคุ้มกันในการจัดการกับสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ                  

เรื่องเพศ 
๑๐.๒  เด็กและเยาวชนทั่วไปมีความภาคภูมิใจในตนเอง  และมัทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่

เสี่ยงต่อการด ารงชัวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  21  - 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม  “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  
ฉบับ  3  ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3  เริ่มจากปี พ.ศ. 2560  จนถึงปี พ.ศ. 2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศ
ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ      
โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  ( Corruption Perception Index – CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ในปี 
พ.ศ. 2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่    1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  

 ยุทธศาสตร์ที่    2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  

 ยุทธศาสตร์ที่    3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  

 ยุทธศาสตร์ที่    4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

 ยุทธศาสตร์ที่    5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

 ยุทธศาสตร์ที่    6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI)  
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วนงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง  ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไลหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี  ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด  และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 ทั้งนี้  ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา  ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน  ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครงอส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ  บั่นทอนความมีคุณธรรม  จริยธรรม  
ซื้อสัตย์สุจริต  ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป  และหากจะว่ากันไปแล้ว  เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน  เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก  และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆ  จึงมีโอกาสหรือความเป็นไป 
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ได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น  อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า  แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่ค างานในท้องถิ่นจะมช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง  จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงาน
ราชการอ่ืน  และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ  ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็
อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม  ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส่วงเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานก้วยความดปร่งใส  มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และยกระดับมาตรฐานใน
การป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  อย่างน้อย  1  ฉบับ 
 4.2  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะ  อย่างน้อย  1  ฉบับ  
 4.3  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 6.2  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 6.3  จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 6.4  ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 6.5  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 6.7  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 6.8  รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  ผลผลิต  
  -  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  อย่างน้อย  1  ฉบับ  
  -  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะ อย่างน้อย 1  ฉบับ  
  -  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี 
 10.2  ผลลัพธ์ 
  -  การบริหารราชการขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส  สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  -  ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ในมาตรา  3/1  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5)  พ.ศ. 2545  ซ่ึง
เป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า  “การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมี
ประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุลฃบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การกระจายอ านาจตัดสินใจ  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน”  และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการ
ดังกล่าว  จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ.  2546  โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
แนวทางพระราชกฤษฎีกานี้  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
อ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบ
หนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ  ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด  เมื่อประชาชนมารับบริการ
แล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ  รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ท าให้เกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน  อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุรภาพทั่วถึงและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกิดข้ึนในองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิพล 

3. วัตถุประสงค ์
      3.1  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน  รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้
 3.3  เพ่ือปรับทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 3.4  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความดปร่งใสสามารถ
วัดผลการด าเนินงานได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ายหาด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  



-  25  - 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2  จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 6.3  จัดท าประกาศกระบวนการบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 6.4  ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
  6.4.1  ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2  ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
  6.4.3  จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
  6.4.4  จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคดเห็นของประชาชน  
  6.4.5  จัดท า/เตรีมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ  พร้อมตัวอย่างการกรอบแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 
  6.4.6  จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ  โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ  ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7  การมอบอ านาจการตัดสินใจ  การอนุญาต  การอนุมัติ  การรักษาราชการแทน 
 6.5  มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.6  มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลการให้บริการ  เพ่ือน าจุดบกพร่องใน
การจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ  ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งข้ึนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิพลต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2  สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน  รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
 10.3  มีทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ 
 10.4  การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความดปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ  แก่งแย่งแข่งขัน  เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  
ท าให้การมีคุณธรรม  จิยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถิย  เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสังคม  สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ายหาด  จึงจัดให้มีการยกย่อง  เชิดชูเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้กระท าความดี  เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม  
จริยธรรม  ตลอดจนเป็นแบบอย่าง  เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งชาติความดีอย่างเป็นรูปธรรม  
เนื่องจากความดีและคุณธรรม  เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม  สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

3. วัตถุประสงค ์
      3.1  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุรธรรม  จิยธรรม 
 3.2  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 3.3  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 3.4  เพ่ือสร้างขวัญ  ก าลังใจ  ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีเป็น
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่งหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีจ านวนไม่น้อย
กว่า  10คน/ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ  ได้แก่  วารสารองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เว็บไซด์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด  สื่อสังคม  (Social Media)  เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิกชูเกียรติ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล  หน่วยงาน  องค์กรดีเด่น  ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม  ถือเป็นการสร้างรากฐานอัน
ส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข  โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การมีคุณธรรม  จริยธรรม  วิริยะอุตสาหะ  กล้ากาญ  ซื่อสัตย์สุจริต  และ
เสียสละเพ่ือส่วนร่วม  ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดีดังนั้น  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร  หน่วยงานที่มี
ความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน
ต าบลท้ายหาด  ผู้ที่ท าคุรประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดอย่าง
สม่ าเสมอ  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี  ความซื่อสัตย์  สุจริต  
และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล  หน่วยงาน  องค์กรดีเด่น  ผู้น าความดี  มีความซื่อสัตย์สุจริต  และผู้น า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  โดยการมอบใบประกาศเกียรติ
คุณเพ่ือยกย่องผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับ อบต. ที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย  และเป็นบุคคล
ตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขต อบต.                 
มีค่านิยม  ยกย่อง  เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค ์
      3.1  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต. 
 3.2  เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน  หน่วยงาน  องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต 
อบต.  ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3.3  เพ่ือรณรงค์  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชน  หน่วยงาน  องค์กรในเขต อบต.  มีค่านิยม  
ยกย่อง  เชิดชู  และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมแลจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 -  ประชาชน  หน่วยงาน  องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต อบต. 
 -  ผู้น าคุณประโยชน์  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต. 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัด
สมุทรสงคราม 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรดีเด่น 
 6.2  คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรท าความดี  เพื่อให้เป็นแบบอย่าง  
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6.3  จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ  และมอบใบประกาศแก่บุคคล  หน่วยงาน  องค์กรดีเด่นที่ผ่าน
การคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  ยกย่องและเชิดชุเกียรติแก่บุคคล  หน่วยงาน  องค์กรดีเด่น  ผู้น าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน

กิจกรรมของ  อบต. 
  10.2  ประชาชน  หน่วยงาน  องค์กรในเขต อบต.  มีค่านิยม  ยกย่อง  เชิดชู  และเห็นคุณค่าของการ

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม  “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การการบริหารหารส่วนต าบลท้ายหาด”  

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นเดิน  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2545  มาตรา 3/1            
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนรวมของประชาชนเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ 
และการประเมินผลการเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความหมายเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ          
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนด             
ไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนด
มาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดการท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือโดยวิธีการอ่ืนใด 
เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดท าให้มี                 
ผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของการภารกิจ 
คุณภาพการให้บริการ ความพึ่งพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาเวลาที่ก าหนด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จึงได้จัดให้มีการการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดกับปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ายหาดและหัวหน้าส านักงานปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี 
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

3. วัตถุประสงค ์
      3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เป็นไป
อย่างมีอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความ เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและหน่วยทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใช้แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านักงาน/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2561 
 3.4  เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านักงาน/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของชี้ตัว
วัดผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติการปฏิบัติการ เพื่อเป็นเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน โยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การด าเนินงานตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการกังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานใน 
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สังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่
ละมิติ ดังนี ้
  1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
 2. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
 3. การบริหารราชการอย่างมรประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
 4. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 5. การอ านวยนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
 6.การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามราชกฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  -ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ เดือน 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูลเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนรวมของผู้บริหาร
ของหน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดก าหนด 
 1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดวัดผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไข้ให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ก าหนดการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  เนื่องจากเห็นความส าคัญ
ของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช. ,สตง. ,จังหวัด , 
อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจ าปีได้มอบให้หมายหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้างานคลัง มีหน้าที่ได้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้า
หน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ี
ชี้แจงไปยัง สตง. ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้
ราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยไม่ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3.) พ.ศ.2548 
 ในกรณีมี่มีการตรวจสอบการมุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติ
การและด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งคัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ ราชการของเทศบาล xxx เพื่อความโปร่งใส่ และป้องกันการทุจริต 
และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค ์
      3.1 เพ่ือให้เป็นไปมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือแจ้ง หรือตรวจสอบพอการทุจริต  
 3.2 เพ่ือความโปร่งใส่ และป้องกันการทุจริต จามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าขอตกลงการปฏิบัติราชการผู้บริหาร 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 6.2  ปฏิบัติตามข้อทักท้วงๆ ตามระเบียบๆ ภายในก าหนด  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 องค์การบิรหารส่วนต าบลท้ายหาด  มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือแจ้ง หรือตรวจสอบ
การทุจริต 
 10.2 องค์การบิรหารส่วนต าบลท้ายหาด  มีความโปร่งใส่และป้องกันดารทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ  “ให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทให้ได้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งรู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าเนินกิจกรรมไปตามกฎหมายอย่างเคร่งคัดและมีประสิทธิตามอ านาจ
หน้าที่ไว้กฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆอย่างโปร่งใส่และสุจริต ซึ่งหน่อยงานทั้ง
ส านักงานคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดิน  (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท้าหยาด  จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่อยงานตรวจสอบ”   
ขึ้น เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานงานภาครัฐและองค์การอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอง
องคืการปกครองท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
      เพ่ือส่งเสริมสนับกลไกการตรวจสอบจากหน่วยภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท้าหยาด  จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์องค์กกรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   

6. วิธีด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลองค์กรอิสระ อาทิ 
 -  การรับการตรวจสอบส านักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน  
 -  การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจสอบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด 
 -  การรับการตรวจสอบจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง/องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบควบ ดูแลการปฏิบัติ

ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท้าหยาดจากหน่อยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ  “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ตามมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมุลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ณ  
ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า  “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร”  โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ  ของรัฐ 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  
จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้  โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  หใบริการ  ณ  ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  โดยมี
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้  
เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง  ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
      3.1  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
 3.2  เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อบต. 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จ านวน  1  แห่ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2  มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  

6.3  มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  
การเงิน  การจัดหาพัศดุ  การค านวรราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
กฎหมาย  ระเบียบ  กฎข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้  ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 

6.4  มีการจัดประชุมให้ความรู่แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม  
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540 

6.5  มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540 
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6.6  มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
6.7  มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการปละสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล  ประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน  ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจาย
อ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จึงได้
จัดท าโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล  ประจ าปี  2561  ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์
      เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  โปร่งใส  และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้  ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น  และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2560 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้น าองค์กรประชาชน  เช่น  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  ผู้น าชุมชน  แพทย์
ประจ าต าบล  อาสาสมัครสาธารณสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  กลุ่มอาชีพต่างๆ  ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า  300  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  ติดต่อ  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสถานที่ 
 6.2  แต่งตั้งคณะท างาน  

6.3  วางแผนก าหนด  วัน  เวลา  สถานที่  พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
6.4  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
6.5  ด าเนินโครงการตามวัน  เวลา  ที่ก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 30,000  บาท  

 



-  39  - 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม  ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้ อบต. ใรฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ  อบต. 
ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรอืไม่  ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ  อบต. เพ่ือน าผลที่ได้
จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนา  ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ  ของ 
อบต. ต่อไป 

 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.  มีการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม  ซึ่งจะส่งเสริมให้ 
อบต.  มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และการอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

3. วัตถุประสงค ์
      3.1  เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2  เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
อบต.  และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ  อบต. 
 3.3  เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  อบต. 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้านห้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 6.2  จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ  

6.3  จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
6.4  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของ  อบต.  (ตามหนังสือสั่งการ  ที่  มท  0892.4/ว 435  ลงวันที่  11  ก.พ.  2558)  
จ านวน  7  คน  ประกอบด้วย 

 1. ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน  ภาคเอกชน  2 คน  
 2.  ผู้แทนสมาชิกสภา  อบต.    2 คน  
 3.  ผู้ทรงคุณวุฒิ      2 คน  
 4.  ปลัดองคืการบิรหารส่วนต าบล    เป็นกรรมการและเลขานุการ  
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 5.  หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
 6.  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

ให้คณะกรรมการฯ  ด าเนินการดังนี้ 
   1.  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ  อบต.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
   2.  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ  อบต.  ปีละ  2  ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอ
ผลกาปรระเมินให้  อบต.  ทราบ  เพ่ือน าผลที่ได้ขากกาปรระเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนา  
ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ  ของ  อบต. 
   3.  จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ  
อบต.  ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
   4.  ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ  ตามท่ี  อบต.  มอบหมาย 

6.5  ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
6.6  การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
6.7  การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
6.8  จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ  ของ  อบต.  

พร้อมตัวชี้วัด 
6.9  การติดตามและประเมินผล 
6.10  การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ  แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ

ปรับปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป       

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการของ  อบต.  ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  
2544  ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้  รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ  ก าหนด  อบต.จึงได้มีการจัดท าและ
รายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  เป็นประจ าทุกปี 

3. วัตถุประสงค ์
      3.1  เพ่ือติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.2  เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ
ตามแบบท่ีระเบียบฯ  ก าหนด 
 3.3  เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับองค์กร  
 6.2  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงานย่อย  

6.3  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งหทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
6.4  คณะกรรกมารติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงานย่อย  ด าเนินการ

ประเมินองค์ประกอบตามแบบ  ปย.1  และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ  ปย.2  
6.5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  ด าเนินการรวบรวม  เพื่อ

จัดท ารายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  ข้อ  6  ระดังองค์กร  และน าเสนอผู้บริหาร  พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจองเนแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 2.  ลดโอกาสความผิดพลาด  ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
 3.  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมติดตามตามประเมินการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ระบบการควบคุมภายในหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานปละการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศ
ให้ใช้เป็นเรื่องๆ  ไป  ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ  ระบบบัญชี  หนังสือสั่งการ  และหนังสือตอบข้อ
หารือต่างๆ  โดยส่วนใหญ่  จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
หรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้  ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ  นอกเหนือจากด้านการเงินและ
บัญชีในหน่วยงาน  จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์
รวมของหน่วยงานนั้นๆ  ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด  การที่ระบบการ
ควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน  อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล  ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการก าหนดหน้าที่และ
มอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม  การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพียงคนเดียว  การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขากการประเมิน
และการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น  และพัฒนาให้ระบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ
ควบคุมภายใน  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  จึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
      3.1  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า  โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรอืไม่จ าเป็น  ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ  ที่อาจมีขึ้น 
 3.2  เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้  สร้างความม่ันใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน  และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.3  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  เงื่อนไขสัญญา  ข้อตกลง  ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ  ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การควบคุมในองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน  อีดทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้  ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  2544  ข้อ  6 
 6.2  ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท้ายหาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6.3  การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ  เพื่อสรุปข้อมูล 
6.4  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

และผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

10.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2  การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประหยัด  และคุ้มค่า  
 10.3  มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง  ครบถ้วนและเชื่อถือได้  สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 
 10.4  การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 10.5  เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

11. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 11.1  มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามมาตรฐาน  ข้อ  6  ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 11.2  กิจกรรมการควบคุมภายใน  ร้อยละ  80  ได้ด าเนินการแก้ไข  
 11.3  ร้อยละของหน่วยงานรายงานกาปรระเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
 11.4  มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 11.5  ระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ  80  ในระดับมาก) 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภานในองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  
2544  ก าหนดให้องค์การบิรหารส่วนต าบลท้ายหาดในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนิน
กิจกรรม  หรือโครงการต่างๆ  ของหน่วยรับตรวจ  และรายงานกาปรระเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจิงเนแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตถสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลขอการด าเนินงานและการใช้
ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหายการั่วไหล  การ
สิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน  และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน  เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย  ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น  
และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  จึงได้ก าหนดมาตรการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค ์
      3.1  เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง  ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การ
สิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในการหน่วยรับตรวจ 
 3.2  เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรอืบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ  และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับ
ดูแลภสยในเวลาที่ก าหนด 
 3.3  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดปริสทิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   

 

 

 



-  47  - 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบิรหารส่วนต าบลท้าย
หาด  (ระดับองค์กร)  จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ  ปอ.3)  ให้ทุกส่วนราชการ
ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 6.2  หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบิรหารส่วนต าบลท้ายหาดน าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน  (แบบ  ปอ.3)  ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด  และรายงานผลการ
ด าเนินกาต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ  (ระดับ
ส่วนย่อย) 

6.3  หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบิรหารส่วนต าบลท้ายหาด  รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ  ปอ.3)  พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายในองคืการบิรหารส่วนต าบลท้ายหาด 

6.4  คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่  หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป  

6.5  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนกาปรรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
 10.2  มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 10.3  มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน               
ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการ  ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี  วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ  และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว  ถุกต้อง  ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย  
ข้อเท็จจริง  ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน  ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน  การบริหารการเงินการคลังเกิดความดปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น  มีการท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
      3.1  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2  การใช้งบประมารอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามรารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3  ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 3.4  ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจอสบได้  จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความดปร่งใส  สามารถเปิดเผยข้อมุลข่าวสาร  เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม  

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน            
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ภายในเก้า
สอบวันนับแต่วันสิ้นปี  และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนด  เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ
ทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2  มีการเบิกจ่ายถุกต้อง  รวดเร็ว  เกิดความประหยัด  
 10.3  มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรอืผู้รับบริการ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ     
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง  ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
ส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดได้ด าเนินการ  เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และ
ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่  รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วย  เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้       
ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่เสมอ  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประเสิทธิภาพในการปฏิบัตงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร  
พัฒนาท้องถิ่น  ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค ์
      3.1  เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 3.2  เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  เป็นไปตามระเบียบ  
กฎหมาย 
 3.3  เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จ านวน  12  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานภายนอก  เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 
 6.2  เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม  หรือเข้าร่วมประชุม  หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กอง
งานที่รับผิดชอบ 
 6.3   แจ้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา  
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
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 6.4  ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น  และรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 250,000  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

10.  ผลลัพธ์ 
 10.1  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 10.2  สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  
 10.3  การปฏิบัติงานของนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  

11. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จ านวน  12  ราย  ได้รับการฝึก
อบรและศึกษาดูงาน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบาทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน  มีงบประมาณเป็นของตนเอง  แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ  ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง  เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน  นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ  ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร  
สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบิรหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น  เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
จรวจสอบ  โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบิรหารส่วนต าบลเพ่ือให้
การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจอสบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค ์
      3.1  เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.2  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต  สามารถตรวจสอบได้ 
 3.3  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท  หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จ านวน  12  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 6.2  แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ  เช่น  การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่างๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี  การตรวจรายการประชุม   การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ฯลฯ 
 6.3   สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

10.  ผลลัพธ์ 
 10.1  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่  และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 10.2  การปฏิบัติงานต่างๆ  มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบิรหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ  และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น  อันได้แก่  ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้งฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บุคลากรเหล่านี้มี
บทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนเองอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดย
ให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ  และ
แก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่าย
สภากับฝ่ายบริหาร  และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา  รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์การบิรหารส่วนต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น  เกี่ยกวับการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  จึงได้ด าเนินกิจกรรมมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรอืปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค ์
      3.1  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีบทบาทในการปฏิบัติงาน  และ
การมีส่วนร่วมในการท างาน 
 3.2  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จ านวน  12  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่อง
ต่างๆ  เช่น 
  -  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 1 ศูนย์ จ านวน 1 คน 
 6.2  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทีได้รับการแต่งตั้ง  เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองคืการบิรหารส่วนต าบล  เพ่ีอท าการปรับปรุงรับบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

10.  ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบิรหารส่วนต าบลท้ายหาด  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  เกิดทัศนคติที่ดี 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก  จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา  โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ  ให้เกิดการเฝ้าระวัง  ป้องปราบการทุจริต  ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
      3.1  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2  เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 จังหวัดสมุทรสงคราม   

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์   
 6.2   ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  ณ  บริเวณองค์การบิรหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 6.3   จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4  บันทึกเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
 6.5  เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 500  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

10.  ผลลัพธ์ 
 10.1  จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2  น าเรื่องท่ีได้รับการ้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   
********************************* 

 ตามหนังสือท้องถิ่นอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  ที่  สส  ๐๐๒๓.๖/ว.๓๕๙  ลงวันที่  ๔ เมษายน  
๒๕๖๐  เรื่อง  ขอความร่วมมือด าเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต  ประจ าปี  ๒๕๖๐  ได้แจ้งว่า
ส านักงาน ป.ป.ช.  ได้ขอหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี  ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ไปสู่การปฏิบัติยุทธศาสตร์ที่  ๑  
“การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  และยุทธศาสตร์ที่  ๒  “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริต”  เมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ณ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ของการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เป็นไปตามวัตถุประสงค์                  
จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

 

 
(ลงชื่อ) 

(นายอรรถ  นนทลักษณ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

ภาคผนวก 


