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    แผนปฏบิัติการปอ้งกันการทจุริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบรหิารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 

 
 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความ
เสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่

เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น

ประเด็นได้ ดังนี้ 
 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

 4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

ส่วนที่ 1 บทน า 
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 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิ้เศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
           

  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน
ระดับพ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด 
และต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 
 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการ
ซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มี
ส่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์
ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่ เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
 

  จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ 
จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 
 

  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
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สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่  101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้ เห็นว่าประเทศไทย           
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง  
 

  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ     
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
 

  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3    
เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น 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 เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับ
การบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการ
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จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการ
ด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได ้ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
  ชุมชนน่าอยู่ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  
   หลีกเลี่ยงยาเสพติด ปลอดมลพิษโรงงาน  
    
 

พันธกิจ (Mission) 
   

 1. จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี 
 2. จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต / สุขภาพ และการกีฬา 
 3. จัดให้มีการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ 
 4. จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย 
 5. จัดให้มีการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
 6. จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7. จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 8. จัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 9. จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
 10. จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

11. จัดให้มีการกีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ / การท่องเที่ยว 
 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
   1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
   2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมืองข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วรวมถึงประชาชนในพ้ืนที ่
  3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วเป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  
  4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 

 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
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  6) ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
ตลอดจนประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิ
ชอบทุกฝ่าย 
  7) องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหา
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
  8) หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 
  9) องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
  10) องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
  11) สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
 

4. เป้าหมาย 
  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
หาดนางแก้ว รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของข้าราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดนางแก้วที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  5) องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
   1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
หาดนางแก้วรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิ
บาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
   2) องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
   3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
   4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการ
เฝ้าระวังการทุจริต 
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  5) องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลด
โอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนใน พ้ืนที่เกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  มีรายละเอียดกรอบการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี
(พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารสว่นต าบลหาดนางแก้ว 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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    แผนปฏบิัติการปอ้งกันการทจุริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบรหิารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 

 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 . ก ารสร้ า ง
สังคมที่ ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ 
การเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการ
การเมือง              
ฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝา่ยประจ า
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1) โครงการ
ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานส่งเสริมการ
บริหารราชการด้วย
หลักธรรมาภิบาลใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น ประจ าปี 
 

500,000 500,000 500,000 500,000  

  2) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 

- - - -  

  3) สนับสนุน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000  

 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1) กิจกรรมรณรงค ์
สร้างจิตส านึกรักษ์
แหล่งน้ า (คลอง
สวย,น้ าใส) 
 

- - - -  

  2) โครงการเฝ้า
ระวังแหล่งน้ า
สาธารณะ 

50,000 50,000 50,000 50,000  

 
 
 
 
 

 3) กิจกรรมการ
จัดการขยะรไีซเคลิ 
 

- - - -  

  4) โครงการส่งเสริม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  5) โครงการ

ฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยตดิเช้ือ ฯลฯ 
   

100,000 100,000 100,000 100,000  

 1 .3  ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ตระหนั กแก่ เด็ ก
และเยาวชน 

1) กิจกรรมรณรงค์
หลักสตูร “โตไปไม่
โกง” ให้กับเด็กและ
เยาวชน 
 

- - - -  

มิติท่ี 1 รวม 9 โครงการ 750,000 750,000 750,000 750,000  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

1) กิจกรรม
ประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดนางแก้ว 

- - - -  

 2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

1) มาตรการการ
สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงาน
บุคคล 

- - - -  

  2) กิจกรรม
ประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริต
ของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดนางแก้ว 

- - - -  

  3) โครงการจ้าง
เหมาประเมินความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000  

  4) การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ – จัดจา้ง 
ในช่องทางต่างๆ 

- - - -  

 2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่        
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่
ด ี

1) กิจกรรม  
ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 

- - - -  

  2) มาตรการการ
มอบอ านาจอนุมัติ
อนุญาต สั่งการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

- - - -  

  6) มาตรการการ
ออกค าสั่ง
มอบหมายของ
นายกอบต.อบต. 
ปลัดอบต. และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

- - - -  
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    แผนปฏบิัติการปอ้งกันการทจุริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบรหิารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.4 การเชิดชู

เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏบิัติตน
ให้เป็นท่ีประจักษ ์

1) โครงการยกย่อง
ผู้มีคณุธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและ
ให้บริการ
ประชาชนดีเด่น 
 

- - - -  

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1) กิจกรรม “การ
จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดนาง
แก้ว” 

- - - -  

  2) การแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน และ
มาตรการการ
ด าเนินการ 

- - - -  

  3) ให้ความร่วมมือ
กับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได้
ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดนาง
แก้ว ของหน่วย
ตรวจสอบ 

- - - -  

มิติท่ี 2 รวม 12 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสรมิ
บทบาทและ
การมสี่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

1) กิจกรรม “อบรม
ให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540” 

- - - -  

  2) จัดให้มีช่องทาง
ที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดนางแก้ว 
เช่น เว็บไซต์
หน่วยงาน บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ท่ี
อบต.และตาม
หมู่บ้าน เป็นต้น 

10,000 10,000 10,000 10,000  

  3) อุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ
ซื้อหรือการจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20,000 20,000 20,000 20,000  

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 

1) โครงการจัดท า
แผนพัฒนาต าบล
หาดนางแก้ว 

- - - -  

 3.3 การส่งเสรมิให้
ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
พัฒนา,และ
คณะกรรมการการ
ประเมิน สนับสนุน
การจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หาดนางแก้ว 

- - - -  

มิติท่ี 3 รวม 5 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจดัวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

1) กิจกรรม 
การจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายใน
ประจ าปี ประจ าปี
งบประมาณ 

- - - - 

 

  2) กิจกรรม การ
จัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน  

- - - - 
 

  3) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

- - - - 
 

 4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือการ
บริหารราชการ 
ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการ
ได ้

1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้
ประชาชนทราบ ใน
ช่องทางต่างๆ 

- - - - 

 

 4.3 การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดนาง
แก้ว 

1) กิจกรรม ให้
ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หาดนางแก้ว 

- - - - 

 

 4.4 เสรมิพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

1) กิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์
ต่อต้านการทุจริต
ให้กับทุกภาคส่วน 

5,000 5,000 5,000 5,000 

 

มิติท่ี 4 รวม 6 โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000  
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มิติที่ 1 : การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการบริหารราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล 
 "...ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครท าทุกคนให้เป็นคนดีได้ทั้งหมด การท าให้บ้านเมืองมี
ความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่อยู่ที่การท าให้ทุกคนเป็นคนดี หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีได้ปกครองบ้านเมือง และ
ควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ ..." 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ อีกทั้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ เหตุผลส าคัญที่ท าให้ปัญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็น
อุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น ค่านิยมในการบริโภค ความสะดวกสบาย และวัฒนธรรม
ระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ประกอบกับปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใสในการ
บริหารของภาครัฐ รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก  
การทุจริตมีลักษณะเป็นวัฏจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบมีรูปแบบการทุจริตที่แตกต่าง
และหลากหลาย เช่น การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มี
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยมที่สร้างสรรค์ หรือ
เครื่องมือที่จะควบคุมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกไม่ให้เกิดพฤติกรรมในเชิงลบ สร้างภูมิคุ้มกัน
ที่แข็งแรงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤตติมิชอบ 

 

 ดังนั้น เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ได้
ตระหนักและให้ความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนิน
ชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของข้าราชการและ เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น จึงเห็นควรให้มีการด าเนินโครงการ “ฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการบริหารราชการด้วยหลักธรรมาภิ
บาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น” 
3. วัตถุประสงค ์
 3.๑ เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/คนดี
https://www.gotoknow.org/posts/tags/คนไม่ดี
https://www.gotoknow.org/posts/tags/พระบรมราโชวาท
https://www.gotoknow.org/posts/tags/พระบรมราโชวาท
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 3.๒ เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วมีจิตส านึก 
ค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.๓ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว สามารถน ากฎหมาย กฎ 
ระเบียบราชการและข้อบังคับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
 3.๔ เพ่ือปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม และการพัฒนาเครือข่ายในการท างาน 
รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 3.๕ เพ่ือเสริมสร้างการท างานเป็นทีมในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
4. เป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามค านิยามในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงานอบต. พนักงานจ้าง  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ตามท่ีโครงการก าหนด 
6. วิธีการด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง 
  - การเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน   
  - หลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
  - แสดงความคิดเห็น ถามตอบปัญหา   
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
  - ศึกษาดูงาน ด้านการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
  - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคีในการท างาน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 500,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  จัดท าแบบสอบถามและสรุปผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  เพ่ือประมวลปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

 ผลลัพธ์ 
  10.๑ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  ที่เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน     

 10.๒ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ที่ เข้าร่วม
โครงการมีจิตส านึก ค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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10.3 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ที่ เข้าร่วม
โครงการได้รับการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม และการพัฒนาเครือข่ายในการท างาน 
รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ      มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี  เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว     
ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กร
ด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ 
ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณ์การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม 
บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาท
แห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต   
มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน          
ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
แล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการ
ทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกัน
การทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติ
สุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติ
บ้านเมืองต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2. เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 3. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน 
ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 4. เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 25๖๑  
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 1. ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
 2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
 3. จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 4. เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและ
เกิดความเหมาะสม 
 5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
 6. วัดและประเมินผลโครงการฯ 
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 2. บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 3. ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 

 
ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
2. หลักการและเหตุผล 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศา
นุวงศ์ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ า ที่ดินท ากิน 
ขาดความรู้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จึงทรงมีพระราชด าริให้ด าเนินการพัฒนาด้านต่าง อาทิ ด้านพัฒนา
แหล่งน้ า ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านสาธารณสุข เป็นต้น 
พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจน ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้น
ให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” 
และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร และยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญ คือ การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการ
สมัยใหม่ที่ เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของ
ชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
3. วัตถุประสงค ์
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 1. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการที่ประสบปัญหาความยากจน และด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพให้พออยู่พอกินพ่ึงตนเองได้ 
 2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้มีอาหารบริโภคเพียงพอมีโภชนาการที่ดี มีความรู้ทักษะ
ทางอาชีพการเกษตรเพ่ือเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
 3. เพ่ือให้ราษฎรเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมในท้องถิ่น รักถิ่นที่อยู่อาศัย รักหวงแหนทรัพยากร 
ธรรมชาติ ร่วมกันปกป้องและรักษาไว้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 4. เพ่ือให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่ห่างไกลสามารถได้รับบริการความรู้ทางวิชาการ
และค าแนะน าการแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์และเบ็ดเสร็จในสถานที่เดียว 
 5. เพ่ือขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ และพ้ืนที่อ่ืนๆ รวมทั้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จของโครงการส าคัญให้เป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เกษตรกรในต าบลหาดนางแก้ว  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลหาดนางแก้ว  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 1. ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร โดยคัดเลือกเกษตรกรที่สนใจและมีความพร้อมเข้ารับ
การฝึกอบรม 
 2. น าเกษตรกรไปศึกษา/ดูงาน ในพ้ืนที่ต้นแบบหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ เกษตรกรต้นแบบในโครงการต่าง ๆ ที่ประสบความส าเร็จในอาชีพการเกษตร และ
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ใกล้เคียง เป็นต้น 
8. งบประมาณ 
 50,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เกษตรกรร้อยละ 60 ได้รับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนา สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
การประกอบอาชีพด้านการเกษตรของตนเอง สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรได้ 
 2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิม 
 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการคลองสวย น้ าใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดปราจีนบุรี ด าเนินการก าจัดผักตบชวา เนื่องจากปัญหาภัย
แล้ง และอุทกภัยที่เกิดซ้ าซากในแต่ละปี สาเหตุมาจากการตื้นเขินของแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าสาธารณะและ
ปัญหาจากการขยายตัวของผักตบชวา รวมทั้งวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ าต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญในการแก้ไข
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ปัญหาการบริหารจัดการน้ า และเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ าได้อย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง 
ยั่งยืน และมีความสอดคล้องกันทั้งจังหวัด 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท า
โครงการคลองสวย น้ าใสขึ้น เพ่ือก าจัดวัชพืช โดยเฉพาะผักตบชวาที่เป็นพืชน้ าที่กีดขวางทางน้ าไหล และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ความสะอาด สวยงามของคลองและบริเวณโดยรอบ 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือก าจัดวัชพืช โดยเฉพาะ ผักตบชวาที่เป็นพืชน้ าที่กีดขวางเส้นทางสัญจร และขวางทางน้ าไหล 
 2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ความสะอาด สวยงามของคลองและบริเวณโดยรอบ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

1. คลองตะเคียนทอง  ระยะทาง  1,500  เมตร 
2. คลองปีรู   ระยะทาง  1,200  เมตร 
3. แม่น้ าปราจีนบุรี  ระยะทาง  4,000  เมตร 
4. คลองเจ้าแดง   ระยะทาง  600  เมตร 
5. คลองชลองแวง  ระยะทาง  5,700  เมตร 
6. คลองใหญ่   ระยะทาง  350  เมตร 
7. คลองไผ่   ระยะทาง  1,200  เมตร 

     รวมระยะทาง      14,550  เมตร 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 แหล่งน้ าต่างๆ ในต าบลหาดนางแก้ว  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 

1. ส ารวจ ศึกษาข้อมูลประกอบการเขียนโครงการ 
2. จัดท าแผนการด าเนินงานขุดลอกคลอง 
3. จัดท าแผนการท าทุนก้ันแนวเขตผักตบชวา 
4. ด าเนินการขุดลอกคลอง เพ่ือก าจัดวัชพืช 
5. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถก าจัดวัชพืชขุดลอกคูคลอง ที่กีดขวางทางน้ าไหล เพ่ือให้น้ าไหลได้สะดวก 
 2. คลองต่างๆ ในเขต อบต. มีความสะอาด ปราศจากวัชพืช 
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเฝ้าระวังแหล่งน้ าสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากภารกิจในการจัดบริการน้ าสะอาดในชุมชน เป็นบทบาทและหน้าที่หนึ่งซึ่งรัฐจะต้องส่งเสริม
ให้ประชาชนมีน้ าสะอาดเพ่ือเป็นน้ าดื่มและใช้อย่างเพียงพอ หากประชาชนในชุมชนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและ
ใช้ไม่เพียงพอ  ไม่เหมาะส าหรับการดื่มและใช้ก็จะเป็นบ่อเกิดของโรคระบาดได้ การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา
มลพิษทางน้ าเป็นเรื่องส าคัญล าดับต้นของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าส่วนใหญ่ของ
ประเทศแนวโน้มเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้ า สะสมมาเป็นระยะ
เวลานาน และในอัตราที่เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งท าให้เกิดภัย
พิบัติบ่อยครั้ง ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้สร้างความผันผวนต่อระดับน้ าในลุ่มน้ า และปริมาณการกักเก็บน้ า
ส ารองในเขื่อน อ่างเก็บน้ า จนยากที่จะบริหารจัดการ รวมทั้งได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าตามแหล่งน้ าต่างๆ 
จึงเป็นเหตุสมควรให้มีมาตรการการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดให้มีใช้เพียงพออย่างยั่งยืน โดยเน้นบูรณาการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหมู่บ้าน เช่น แหล่งน้ าธรรมชาติ 
แหล่งน้ าจากน้ าประปาหมู่บ้าน และข้อมูลสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรทางน้ าในแต่ละ
พ้ืนที่ โดยการใช้มาตรการเชิงรุกและสร้างเครือข่ายประชาชนในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
มลพิษทางน้ าและตรวจสอบคุณภาพน้ า และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยเน้นหลักการ “การมีส่วนร่วม
ของประชาชน” มาช่วยเสริมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเฝ้าระวังและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ าจึงควรเป็นการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างองค์กรต่างๆของภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงจัดท า
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือทราบสถานการณ์ ปัญหาคุณภาพน้ าจากแหล่งน้ าที่อาจเกิดผลกระทบต่อสภาพของประชาชน
ในพ้ืนที ่
 2. เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างน้ า มาทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้ า 
 3. เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าท าให้ประชาชนมีน้ าสะอาด
ปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 4. เพ่ือให้ผู้น าหมู่บ้านและปนระชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

1. คลองตะเคียนทอง  ระยะทาง  1,500  เมตร 
2. คลองปีรู   ระยะทาง  1,200  เมตร 
3. แม่น้ าปราจีนบุรี  ระยะทาง  4,000  เมตร 
4. คลองเจ้าแดง   ระยะทาง  600  เมตร 
5. คลองชลองแวง  ระยะทาง  5,700  เมตร 
6. คลองใหญ่   ระยะทาง  350  เมตร 
7. คลองไผ่   ระยะทาง  1,200  เมตร 

     รวมระยะทาง      14,550  เมตร 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 แหล่งน้ าต่างๆ ในต าบลหาดนางแก้ว  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
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7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 1. ส ารวจข้อมูลสภาพแวดล้อมโดยการใช้แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลตรวจสอบคุณภาพน้ าภาคสนาม และ
สุ่มเก็บตัวอย่างน้ าจากแหล่งน้ าสาธารณะและน้ าประปาหมู่บ้าน เพ่ือตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพ 
 2. เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการรับแจ้งและแก้ไขปัญหา
มลพิษทางน้ า 
8. งบประมาณ 
 5๐,๐๐๐.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงสถานการณ์ ปัญหาคุณภาพน้ าจากแหล่งน้ าที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนทั้งในเขตพ้ืนที่ 
 2. ท าให้มีข้อมูลและสถิติคุณภาพของแหล่งน้ าจากการสุ่มเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า 
 3. ท าให้มีข้อมูลในการวางแผนการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีน้ า
สะอาดปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 4. ท าให้ผู้น าหมู่บ้านและประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าปละแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า 
 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์การจัดการขยะรีไซเคิล 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนมีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้น
ของปริมาณขยะมูลฝอย ได้แก่ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี กอปรกับ
จ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้นทั้งประชากรจริงในพ้ืนที่และประชากรแฝง ล้วนส่งผลให้สถานการณ์ปัญหาขยะ
เพ่ิมขึ้นทวีคูณ รัฐบาลได้ก าหนดให้ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ “ประเทศ
ไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) โดยก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้หลัก ๓Rs (Reduce Reuse และ Recycle) และ
หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน “ประชารัฐ” ได้แก่ ภาคราชการ ภาคการศึกษา ภาคศาสนา และภาค
ประชาสังคม/ประชาชน โดยให้จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนนโยบาย 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์การจัดการขยะรีไซเคิล
ขึ้น เพ่ือมุ่งเน้นการจัดการขยะที่ต้นทาง เป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การด าเนินงาน และปลูกจิตส านึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือมุ่งเน้นการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทาง ลดปริมาณขยะจาก
ครัวเรือนท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการก าจัดลดลง 

2. เพ่ือเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงาน 
 3. เพื่อปลูกจิตส านึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 หมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะ จ านวน ๔ หมู่บ้าน และจุดรวบรวมขยะอันตรายหมู่บ้านๆ ละ ๑ จุด 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
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 1. ประชาสัมพันธ์เพ่ือชี้แจงกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ประเภทของขยะมูลฝอยและ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2. จัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายในแต่ละหมู่บ้าน 
 3. ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลให้กับโรงเรียน 
 4. ส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลในแต่ละหมู่บ้าน 
 5. ติดต่อประสานงานกับร้านค้าของเก่าในเรื่องราคาขยะรีไซเคิลประเภทต่างๆ เพ่ือจัดท าตาราง
เปรียบเทียบราคาขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท พร้อมก าหนดวันที่เข้ารับซื้อจากธนาคารขยะรีไซเคิล 
 6. ประเมินผลและรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 

หมู่บ้านต้นแบบคัดแยกขยะ ๔ หมู่บ้าน 
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ลดปริมาณขยะจากครัวเรือนท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการก าจัดลดลง 
2) ชุมชนเกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 
3) ประชาชนได้รับการปลูกจิตส านึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน  

 
ล าดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 
 ทุกนโยบายของรัฐบาลการขับเคลื่อนประเทศต้องเพ่ิมพูนความรู้ สร้างอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพียงพอ
และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยค านึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเพ่ือพร้อมรับต่อความเสี่ยงบนพ้ืนฐานของความรอบรู้ 
ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการควบคู่ไปกับการกระท าที่ไม่
เบียดเบียนกัน ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลตลอดจนการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความ
ร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกันสร้างสรรค์พลัง
ในทางบวกน าไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ใน
ทุกระดับทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 
 เพ่ือให้ประชาชนภายในเขตพ้ืนที่ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพ่ึงพาตนเอง มีการด าเนินชีวิต
ให้อยู่อย่างพอประมาณตน  เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน  โดย
ไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอกต่างๆ   ใช้ปัจจัยด้านพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตที่ประชาชนโดยทั่วไปใช้ในการ
บริโภค มีส่งเสริมให้ใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้าน รั้วรอบบ้าน ปลูกพืชประเภทพืชสมุนไพร  เครื่องเทศ และ
ไม้ล้มลุกต่าง ๆ ไว้ บริโภค เช่น  ขิง  ข่า  ตะไคร้  กระชาย โหระพา  มะนาว  มะกรูด ฯลฯ  ซึ่งจะเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว และเป็นการสร้างกิจกรรมนันทนาการ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  คุณค่า 
สร้างความรักสามัคค ี พัฒนาความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
          1. เพ่ือให้ประชาชนโดยทั่วไป  ส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความห่วงใย ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 2. เพ่ือให้ประชาชนโดยทั่วไปในต าบลหาดนางแก้วมีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักการของความ
พอเพียง  ความพอดี  การใช้ชีวิตอย่างรอบครอบ  ไม่ฟุ่มเฟือย  ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์  มีคุณค่า  เกิดรายได้ 
 3. เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในราคาถูก 

 4. เพื่อให้ ประชาชนภายในเขตพ้ืนที่สามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน 
 5. เพ่ือเป็นการรวมกลุ่มการจัดชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง 
4. กลุ่มเป้าหมาย  

  4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. จัดอบรมการปลูกผักพ้ืนบ้าน ประชาชนในต าบลหาดนางแก้ว จ านวน  30 คน  

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการฝึกอบรมและน าความรู้  
ไปใช้ประกอบอาชีพได้  ส่งเสริมให้ใช้ พ้ืนที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้าน   รั้วรอบบ้าน ปลูกพืชประเภทพืช
สมุนไพร  เครื่องเทศ และล้มลุกต่าง ๆ ไว้ บริโภค ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน 
 2. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 109 ม.6 ต.หาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 1. เชิญกลุ่มเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

3. ติดต่อวิทยากรบรรยาย      
4. จัดเตรียมเอกสาร และสถานที่ใช้ในการอบรม 
5. จัดการฝึกอบรมตามโครงการ 

  6. ประเมินผลการด าเนินการตามโครงการ 
8. งบประมาณ 
 5๐,๐๐๐.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดอบต.  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ประชาชนสามารถใช้ชีวิตในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ าได้ 
  2. ประชาชนในต าบลหาดนางแก้วมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 3. ประชาชนในต าบลหาดนางแก้วสามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือนและรู้จักวิถีชีวิต 
               พอเพียง 
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ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ฯลฯ 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน นับว่าเป็นสิ่งส าคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนเป็นกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่
หลากหลาย มีการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และสมาชิกในชุมชนยังสามารถน า
สินค้ามาจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกันจะเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน และดึงให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงมาใช้
บริการเช่นเดียวกับการอุดหนุนร้านค้าในชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้กินของไทย 
ใช้ของไทย ซ่ึงการด าเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และยังเป็นการแก้ไขปัญหาใน
ระดับเศรษฐกิจรากหญ้า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้
กลุ่มอาชีพในชุมชน ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ ตลอดจนให้คนจน ที่ไม่มีอาชีพ ให้มีรายได้เสริมสามารถครองตนเองให้อยู่ได้ สนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มี
อยู่ให้ได้รับการต่อยอดเพ่ือความเจริญเติบโตสามารถเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง  อันจะเป็นการ
สร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน จัดขึ้นตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความ
เหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดย
อบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เต็มใจที่จะ
ถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายแก่ตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 
 ดังนั้น ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วจึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชน โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มา
ใช้ให้คนในชุมชนได้ปฏิบัติตาม และให้บังเกิดได้ในชีวิตประจ าวันของทุก ๆ คนด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากร
ภายในชุมชน ได้อย่างคุ้มค่า รู้จักการรู้รักสามัคคีภายในชุมชนด้วยการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้  
ต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน เยาวชน และผู้สนใจ เพ่ือให้สามารถ
น าไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิดร่วมกันท า และร่วมกัน
พัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้ 
 4. เพ่ือสร้างอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน หรือผู้ถูกเลิกจ้าง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนทั่วไป ผู้ว่างงาน/ผู้ด้อยโอกาส และผู้สนใจในพ้ืนที่ต าบลหาดนางแก้ว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 1. เสนอโครงการ ฯ 
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 2. ประสานไปยัง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 
 3. ประสานวิทยากรเพื่อให้การอบรม 
 4. ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนการด าเนินการ 
 5. ติดตามและประเมินผลโครงการ ฯ 
8. งบประมาณ 
 100,000.- บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้อาชีพต่างๆเพ่ิมมากข้ึน 
 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในชุมชน 
 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจภายในชุมชนได้ 
 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และมีทักษะที่สามารถน าไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้ 

 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมรณรงค์หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ให้กับเด็กและเยาวชน 
2. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้อบต. เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  (9) จัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
การด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
พัฒนาหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ 
ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่ นที่
ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความ
สัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือ
ส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ 
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 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
6. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนวังบัวทอง  ต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000.-  บาท 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่ นและการโกงทุก
รูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
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มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบล 
หาดนางแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
           ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
           ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
           ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
           ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท า
ได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้ สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป  
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
3. วัตถุประสงค ์
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 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 1. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 3. จัดตั้งคณะท างาน 
          4. ประชุมคณะท างาน 
          5. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          6. ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          8. รายงานผลการด าเนินงาน 
8. งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว   
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
            - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 4 ป ี
          ผลลัพธ์ 
            - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วได้ 
            - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานอบต. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว เป็น
บุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของอบต.ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็น
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รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 
คนเก่งเข้ามาท างาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของ อบต. จ านวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของอบต. 
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
8. งบประมาณ  
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 ส านักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
10. ผลท่ีผลิต/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของ อบต. จ านวน 1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของอบต.ไม่น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรของ อบต. มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่า
ระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลของ อบต. มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต ของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบล 
หาดนางแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี  พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
           ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
           ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
           ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
           ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท า
ได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป  
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
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 1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 1. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 3. จัดตั้งคณะท างาน 
          4. ประชุมคณะท างาน 
          5. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          6. ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          8. รายงานผลการด าเนินงาน 
8. งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว   
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
            - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 4 ป ี
          ผลลัพธ์ 
            - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วได้ 
            - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ  อบต. 
และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาอบต. การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั้ง 7 หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ 42.30  ตารางกิโลเมตร หรือ  
26,436 ไร่ นั้น อบต. ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ 
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หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการ
ผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ อบต. ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี        พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึง
จ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนาง
แก้ว จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตต าบลหาดนางแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วตาม
รูปแบบที่ก าหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วทราบ 
 6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000.- บาท   
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดนางแก้ว จ านวน 2 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 

ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ :  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่
อบต. จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของอบต.ต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาว
ที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของ อบต. เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่ าวสารด้าน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของอบต.ทุกโครงการ
และกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของอบต. 
 2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของอบต.ที่ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
หาดนางแก้ว 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของอบต. ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการ
ท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของอบต. ตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 2. เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3. เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 4. เพื่อปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. เพื่อลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วให้สั้นลง 
 2. ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลหาดนางแก้ว 
 3. ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
 5. ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
6. วิธีด าเนินการ  
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกอบต.มอบอ านาจให้รองนายกอบต. หรือปลัดอบต. ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิ
แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 4. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกอบต.และผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
 2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 4. ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว หรือหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  
 1. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
อบต. หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 2. ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 3. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส่วนราชการทุกส่วน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของ
อบต. ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ อบต. หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้อบต. มีหน้าที่ต้อง
ท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ อบต. นั้น 
มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับ
ฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิด
ความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ อบต. พ.ศ. 2537 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของอบต.ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกอบต. ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 3 ฉบับ 
ประกอบด้วย นายก อบต. มอบหมายให้รองนายกอบต. นายกอบต.มอบหมายให้ปลัดอบต. ปลัดอบต.มอบ
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
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 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
8. งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
ดีเด่น 
2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท า
ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบล
หาดนางแก้ว  จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้กระท าความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความ
ดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น 
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
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6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดนางแก้ว สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :  การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหาด
นางแก้วขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
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 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หาดนางแก้ว ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ :  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วยังให้
ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดย
อิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีชี้แจงข้อทักท้วงไป
ยัง ส.ต.ง. แล้ว แต่ ส.ต.ง. ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงาน
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้ส านักปลัด มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่
อย่างใด 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2. เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 ทุกส านัก/กอง/ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  
 - ทุกส านัก/กอง/ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส านัก/กอง/ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

 
 

มิติที ่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
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การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วมีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น 
จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของอบต.และตัวแทน
ชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอบต.
กับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมอบรม   จ านวน  70  คน 
 ผลการเรียนรู้เฉลี่ย  ร้อยละ  80 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ  80 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  
 ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
 ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :  จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่อบต. และตามหมู่บ้าน เป็นต้น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่
ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์  วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 2. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3. เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าป ี
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ :  อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ข้อ 12 วรรคท้าย ก าหนดให้มีสถานที่กลางส าหรับเป็น
ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และประกาศกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เรื่อง สถานที่กลางส าหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ลง
วันที่ 30 กันยายน 2553 ข้อ 7 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้สถานที่กลางด าเนินการตาม
ระเบียบจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอ านวยการของสถานที่กลาง โดยอาจพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสถานที่กลางดังกล่าวให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นเจ้าเป็นผู้ด าเนินการจัดหาแทน หรืออาจสนับสนุนงบประมาณให้แก่ส่วนราชการที่เป็นที่ตั้งของ
สถานที่กลางด าเนินการแทนก็ได้ ทั้งนี้ การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวให้ท าเท่าที่ จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของสถานที่กลาง อนึ่งในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ
หรือส่วนราชการอ่ืนที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กลาง ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้แก่
หน่วยงานของรัฐตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดด้วย 
 2. อ าเภอกบินทร์บุรี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ จ านวน 17 แห่ง ประกอบด้วย
เทศบาล.ต าบล จ านวน 3 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 14 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีงบประมาณในการ
พัฒนาในพ้ืนที่ของตนเองพอสมควร จ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีการสอบราคาหรือประกวดราคา เพ่ือหาผู้รับจ้างใน
การด าเนินโครงการพัฒนาของตนเป็นประจ าและมีจ านวนมากข้ึนทุกปี ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบาย
ในการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ไม่ให้เกิดขึ้นกับทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายป้องกันปัญหาดังกล่าวด้วยนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในการสมยอมใน
การเสนอราคา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่งใช้
สถานที่กลางที่จังหวัดก าหนดเพ่ือเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ในการยื่นซองและเปิดซอง
สอบราคา ประกวดราคา  
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอมีความ
โปร่งใสเชื่อถือได้ 
 2. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. เพ่ือให้สถานที่รับซอง – เปิดซอง ในการสอบราคา และประกวดราคามีความพร้อม ปลอดภัยและ
สามารถด าเนินการตามได้ตามระเบียบกฎหมาย 
 4. เพื่อสร้างการบริการที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มาติดต่อ 
 5. เพ่ือให้วัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ในการด าเนินการสอบราคาและประกวดราคามีความพร้อมอยู่
เสมอ 
 6. เพ่ือสร้างมาตรฐานรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอกบินทร์บุรี
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 7. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่  อ าเภอกบินทร์บุรี ให้มีกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และมีสถานที่ส าหรับการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการด าเนินงานและอ านวยการจัดซื้อจัดจ้างและการรักษาความ
ปลอดภัยในศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 2. จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการดูแลท าความสะอาดภายในศูนย์ฯ และบริเวณโดยรอบอาคาร 
 3. จัดให้มีวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินการ และอ านวยความสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้พร้อมเสมอ 
 4. จัดให้มีการบริการที่ดีต่อผู้ติดราชการและผู้เข้าร่วมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความประทับใจ 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอ าเภอบางปะอิน ที่ตั้ง  ณ ที่ท าการอ าเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 
6. วิธีด าเนินการ  
 อุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 1 ครั้ง/ปี 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
 2. มีสถานที่ในการปิดประกาศสอบราคาและประกวดราคาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
ระดับอ าเภออย่างเป็นระเบียบและมั่นคงถาวร 
 3. มีสถานที่รับซอง – เปิดซอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม มีความโปร่งใส สะดวก 
และเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน 
 4. มีความสะดวกคล่องตัวในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. ผู้มาติดต่อราชการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เกิดความพอใจในการ
บริการและความยุติธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6. มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เพียงพอ สะดวก ทันสมัย เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการ
ให้บริการต้อนรับตามหลักการบริการสาธารณะที่ดี 
 7. ผู้มารับบริการเกิดความรู้สึกประทับใจ ในการได้รับบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการติดต่อ
ราชการหรือการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
 8. ท าให้การบริหารจัดการในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ 
 9. คณะผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการเกิดความพึงพอใจ มีทัศนคติที่ดีต่อส่วนราชการ 
 10. ประชาชนในเขตพ้ืนที่ อ าเภอกบินทร์บุรี ได้รับการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 4 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วได้ด าเนินการจัดโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณของอบต. ในปีถัดไปส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วจึงได้จัดให้มี
โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2561 ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
 3. เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของอบต. 
 4. เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 5. เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 6. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 7 หมู่บ้าน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือ
น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของอบต. 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  
6. วิธีด าเนินการ  
 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 2. ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
 3. ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
 5. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
 6. จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
 7. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
 8. จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 9. ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน 7 หมู่บ้าน ระหว่าง
ตุลาคม 2560 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000.- บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีอบต. 
 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาด
นางแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอบต. 
มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของอบต.และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วและแผนพัฒนาสี่ปี
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมอบต.ฯ และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว จ านวน 11 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  
 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมอบต. 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการคัดเลือกบุคคลมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ภายใน  พฤษภาคม 2560 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 
7 (2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดนางแก้วเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต.หาดนางแก้ว
และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนาง
แก้ว ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 

 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
       4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดนางแก้วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดนางแก้วเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 
 2. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 3. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 4. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
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 5. เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานอบต.ทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดนางแก้ว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดอบต. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล
หาดนางแก้ว 
6. วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
 2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 3. การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการ กิจกรรมการจัดท ารายงานควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนาง
แก้วจึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ า
ทุกปี 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนาง
แก้ว 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกอบต.ต าบลหาดนางแก้ว ทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 

ล าดับท่ี 3 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ในอดีตที่ผ่ านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
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นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนด
ระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้
ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2. ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลxxx
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 
6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว / 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 4. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 

 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม

ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการท างานมีกระบวนการที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 4. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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ก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุก
สามเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว เพ่ิมพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว จึงได้จัดส่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วเข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จัดขึ้น 
หรือหน่วยงานต่างๆที่ด าเนินการจัดอบรม 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วมีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วมีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว และสมาชิกสภาอบต.  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ตามท่ีโครงการอบรมก าหนด 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.เข้ารับการอบรม 
 3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตามท่ีโครงการก าหนด 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน

การทุจริต 
ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 2. เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 2. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ตามหมู่บ้านในเขตต าบลหาดนางแก้ว 
 3. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 4. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 5. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 2. น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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