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ส่วนท่ี 1 
 

บทน า 
หลักการและเหตุผล 

  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

    นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่ง
รวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มี
ส่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อ
ไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษณะที่เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

  จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จะ
พบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การตรวจสอบการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริต
หรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร  ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ
ต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการปูองกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการปูองกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ  (SWOT)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 มีค าสั่งแบ่งโครงสร้างของ อบต.บ้านหาดชัดเจน 
ครอบคลุมอ านาจหน้าที่ ตามภารกิจ  และ 
สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่
ได้รับเพิ่มขึ้นหรือถ่ายโอน 

W1 บุคลากร อบต.ยังขาด ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบในการบริหารงาน 

W2 ประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพ 

S2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการจัดท า
แผน การท างาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วน
ราชการอื่น 

S3 มีค าสั่ งแบ่ ง งานหรื อการมอบอ านาจการ
บริหารงานตามล าดับชั้น 

W3 คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอาชีพหรือค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต
ประจ าวันในอัตราสูง S4 ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้

กรอบของกฎหมาย 
W4 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมากท าให้การ

ปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
S5 มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเอง

ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในต าบล W5 ขาดแคลนน้ าใช้อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

ในฤดูแล้ง 
S6 สภา อบต.สามารถออกข้อบัญญัติได้เอง ภายใต้

กรอบกฎหมาย 
W6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน และ

ความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็น 
S7 สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจ

และก าลังงบประมาณ 

S8 ผู้บริหารและฝุายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนโดยตรงท าให้เข้าใจปัญหาความ
เดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง 

W7 งบประมาณค่อนข้างน้อย ท าให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้เพียงพอ 

W8 

 

เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางศาสนา 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S9 มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ท า
ให้คล่องตัวในการบริหารงาน 

W9 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและอนุรักษ์ 
บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

S10 มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอและทันสมัย 

W10 อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ท าการเกษตร 
ต้องอาศัยแหล่งน้ าจากธรรมชาติซึ่งบางครั้งไม่
เพียงพอ 

S11 มีพื้นท่ีขนาดต าบลขนาดกลางง่ายต่อการบริหาร 
และดูแลอย่างทั่วถึง 

  

S12 เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการได้
อย่างรวดเร็ว 

  

S13 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค
ประชาชนในทุกชุมชน 

  

S14 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

  

S15 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม   

S16 ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนด
นโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O1 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น
ตามแผนกฎหมายกระจายอ านาจฯ 

T1 อ านาจหน้าหน้าที่ตาม พรบ.แผนกระจายอ านาจฯ 
บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 

O2 แนวโน้มของรายได้ที่ ได้ รับจัดสรรมากขึ้น 
ตามล าดับแผนกระจายอ านาจฯ  

T2 การให้ความอิสระ อบต.จากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ 
ยังต้องอยู่ภายใต้การก ากับ ควบคุมดูแลจาก ส่วน
ภูมิภาค ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

O3 สามารถจัดเก็บรายได้เองของ อบต. T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับ
ภารกิจท่ีถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 

O4 กฎห มา ยก ระ จ า ยอ า น า จฯ  เ อื้ อ ต่ อ ก า ร
บริหารงานของ อบต. 

T4 ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน คุณภาพ
ต่ าผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกต่ า 

O5 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ
ท างานมากขึ้น T5 ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีงาน/หน้าที่

เพิ่มขึ้นแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 
O6 มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นท า

ให้การบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง 
T6 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

O7 มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้
เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน 
และประชาชนในต าบล 

T7 ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาพ้ืนท่ี และไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและของภาครัฐ 

O8 มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่ เด็กก่อนวัยเรียน 
ถึง มัธยมตอนต้น และมีศูนย์การเรียนรู้นอก
ระบบ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัด
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 

T8 ภัยธรรมชาติ เช่น ฤดูฝนมีน้ าท่วม ฤดูแล้งมีภัยแล้ง
ขาดน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

O9 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุมทัง้
พื้นที่อย่างเพียงพอ รวมถึงการให้บริการฟรีใน
เรื่องรับส่งผู้ปุวยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 

T9 ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อการ
จัดสรรงบประมาณของ อบต.  
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O10 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายาเสพ
ติ ด ต า ม น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล  จั ง ห วั ด 
แ ล ะ อ า เ ภ อส อด ค ล้ อ ง กั บ น โ ย บ า ย แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ของ อบต. 

  

  

O11 น า ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร จั ด ท า เ ว ที ป ร ะ ช า ค ม  
จัดท าโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนด้าน             
ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 

  

O12 มีความสามัคคีของคนในสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันใช้สันติวิธีเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

  

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

– การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย 

– การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

– กระแสโลกาภิวัฒน์ 

– เสถียรภาพทางการเมือง 

– กระแสสังคม สิ่งแวดล้อม 

– การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
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วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 

2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด ปฏิบัติราชการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 

5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการปูองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 

 
เป้าหมาย 

1. ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด ตลอดจน
ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่
มิชอบทุกฝุาย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1.  คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ  
     องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด มีจิตส าส านึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซื่อสัตย์

สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
2.  ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝูาระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านหาด 
3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ

กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
6. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการ

ปูองกันการทุจริต 



 
 

 

 

 

 

ส่วนที ่2 

แผนปฏิบัตกิารป้องกนั  

ปราบปรามการทจุรติและพฤตมิิชอบ  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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มิติที่ 1 “สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ” 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝุาย
สภาท้องถิ่น และฝุายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลุ่ม/กิจกรรมเปูาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหต ุปีงบ 
2562 

ปีงบ 
2563 

ปีงบ 
2564 

ปีงบ 
2565 

1.1.1 การสร้างจติส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝุายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝุายสภา
ท้องถิ่นและฝุายประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.รณรงคส์ร้างจิตส านึกดา้นคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรรมา           
ภิบาล ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และเจา้หน้าที 

1,000 1,000 1,000 1,000  

2.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ความโปร่งใส ผ่านทางเว็บไซต์ ,FB  

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

3. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. และ เจ้าหน้าที่ 

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

4. การประชุมของพนักงานส่วนต าบล
เพื่อถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานท่ีดี 

500 500 500 500  

5. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

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

6.โครงการสมุดการบ้านพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง  จ้างเหมาบริการ 
 

500 500 500 500  

7. โครงการรณรงค์รวมพลังต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน 

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

8 .  ส่ ง เ ส ริ มก ารปฏิ บั ติ ง านต าม
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

500 500 500 500  
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กลุ่ม/กิจกรรมเปูาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท)  

ปีงบ 
2562 

ปีงบ 
2563 

ปีงบ 
2564 

ปีงบ 
2565 

หมายเหตุ 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรม 

1.รณรงคส์ร้างจิตส านึกดา้นคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับพนักงานส่วนต าบล 

500 500 500 500  

2 . จั ด ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ จ า เ ดื อ น เ พื่ อ
ถ่ายทอดมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

500 500 500 500  

3.ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม
แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณ  แ ล ะ มี ก า ร
ประกาศใช้ 

1,000 1,000 1,000 1,000  

4 .  ส่ ง เ ส ริ มก ารปฏิ บั ติ ง านต าม
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1,000 1,000 1,000 1,000  

1.1.3 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักที่จะไม่กระท า
การอันเป็นการขดักันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 

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

2.ประชุมพนักงานเพื่อเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงนโยบายและกระบวนการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

1,000 1,000 1,000 1,000  

3.มี การจั ดท าคู่ มื อ เ กี่ ย วกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

1,000 1,000 1,000 1,000  

4. ติดตามการอบรมโครงการให้
ความรู้ แก่พนักงานเพื่ อปรับปรุ ง
ขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานหรือ
ระเบียบเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

1,000 1,000 1,000 1,000  

5. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักเพื่อบริการประชาชน 

1,000 1,000 1,000 1,000  
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  

กลุ่ม/กิจกรรมเปูาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท)  

ปีงบ 
2562 

ปีงบ 
2563 

ปีงบ 
2564 

ปีงบ 
2565 

หมายเหต ุ

1.2.1 การสร้างจติส านึก
และความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 

1.รณรงค์เสรมิสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริต 

1,000 1,000 1,000 1,000  

2.โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
ตามแนวทางการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการในแต่ละส่วนราชการ 

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

3.โครงการครอบครั วอบอุ่นเพื่ อ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

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

1.2.2 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการรักษา
ประโยชนส์าธารณะ 

1. โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

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

2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีฯลฯ 

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

1.2.3  สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติ
ตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. โครงการปกปูองสถาบัน
พระมหากษตัริย ์และการด าเนินการ
ตามโครงการพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

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

2.รณรงค์ ขับเคลื่อน การด าเนินงาน
ใ ช้ ห ลั ก เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ใ น
ชีวิตประจ าวัน 

1,000 1,000 1,000 1,000  

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน  

กลุ่ม/กิจกรรมเปูาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ปีงบ 
2562 

ปีงบ 
2563 

ปีงบ 
2564 

ปีงบ 
2565 

หมายเหต ุ

1.3.1 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 

1.โครงการอบรมเด็ก และเยาวชน             
โตไปไมโ่กง 

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

2.โครงการจักรยานคุณธรรม 10,000 10,000 10,000 10,000  

3 . โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ก ว ด ว า ด ภ า พ                 
กล่าวสุนทรพจน์ อนาคตเด็กไทยหัวใจ
สุจริต 

10,000 10,000 10,000 10,000  
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กลุ่ม/กิจกรรมเปูาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ปีงบ 
2562 

ปีงบ 
2563 

ปีงบ 
2564 

ปีงบ 
2565 

หมายเหต ุ

1.3.2 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต 

1.สร้างจิตส านึกและความตระหนกั 
ในการต่อต้านการทุจริต 

1,000 1,000 1,000 1,000  

2.โครงการจักรยานคุณธรรม 10,000 10,000 10,000 10,000  

3.โครงการประกวดวาดภาพ                 
กล่าวสุนทรพจน์ อนาคตเด็กไทยหัวใจ
สุจรติ 

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

4โครงการพาน้องท่องธรรมะ 10,000 10,000 10,000 10,000  

5.โครงการสร้างภูมคิุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชน (ส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

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

1.3.3 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักให้มีจติ
สาธารณะ 

1โครงการครอบครัวอบอุ่นเพื่อ
ส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม 

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

2.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักให้มีจิต
สาธารณะ 

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

รวม รวม.......26............โครงการ      
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มิติที่ 2 “การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต” 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

กลุ่ม/กิจกรรมเปูาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ปีงบ 
2562 

ปีงบ 
2563 

ปีงบ 
2564 

ปีงบ 
2565 

หมายเหต ุ

2.1.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

1.มีการประกาศเจตจ านงว่าจะ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตยต์่อ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

- - - -  

2.ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะ
บริหารงานด้วยความซื่ อสัตย์ต่ อ
สาธารณชน 

- - - -  

3.จัดท าโครงการคุณธรรมจริยธรรม
ส า ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร  ส ม า ชิ ก ส ภ า 
พนักงาน และลูกจ้าง 

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

4. มีการประกาศคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับสมาชิกสภา และ ผู้บริหาร 

- - - -  

5. มีการแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อบต. 

- - - -  

2.2.1 การสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ 
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน 

1.รณรงคส์ร้างจิตส านึกดา้นคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับพนักงานส่วนต าบล 

1,000 1,000 1,000 1,000  

2 . จั ด ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ จ า เ ดื อ น เ พื่ อ
ถ่ายทอดมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

1,000 1,000 1,000 1,000  

3.โครงการอบรมผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับพนักงาน 

25,000 25,000 25,000 25,000  

4.มี ช่องทางการร้องเรียนส าหรับ          
ผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล  

500 500 500 500  

2.2.2 สร้างความโปร่งใน
การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจดัหาพัสดุ 
การใช้ประโยชน์ในทรัพยส์ิน
ของทางราชการ โดยยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบยีบ กฎเกณฑ ์

1. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการ
จัดซื้อจัดจ้างเข้าอบรม 

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

2 .มี ก ารจั ดท าคู่ มื อ งบประมาณ
ประจ าปี 

1,000 1,000 1,000 1,000  
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กลุ่ม/กิจกรรมเปูาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ปีงบ 
2562 

ปีงบ 
2563 

ปีงบ 
2564 

ปีงบ 
2565 

หมายเหต ุ

 3. มีการวเิคราะห์ผลการจัดซื้อจดัจ้าง 
และน าผลการวิเคราะห์มาปรับปรงุ
การจัดซื้อจดัจ้างในปีงบประมาณ
ถัดไป 

- - - -  

2.มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ-จัด
จ้างให้ประชาชนทราบ และประกาศ
ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอื่นๆ 

- - - -  

3.มีมาตรการการปูองกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 

- - - -  

2.2.3 สร้างความโปร่งใส            
ในการให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมและโดยไม่เลือก
ปฏิบัต ิ

1. มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน - - - -  

2.มีการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

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

3.มีมาตรการบังคับใช้ผู้ไม่ปฏิบัติงาน
ตามระเบียบขั้นตอน และไม่ยึดความ
ถูกต้อง  

- - - -  

4. มีการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา 
อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน 

500 500 500 500  

5.มีการจัดท าบัตรคิว เพื่อให้บริการ
โดยจัดล าดับก่อน-หลัง 

500 500 500 500  
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   

กลุ่ม/กิจกรรมเปูาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ปีงบ 
2562 

ปีงบ 
2563 

ปีงบ 
2564 

ปีงบ 
2565 

หมายเหต ุ

2.3.1 มีการจัดท าแผนภมูิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชน
รายละเอียดทีเ่กี่ยวข้องในแต่
ละขั้นตอน เปดิเผย ณ ที่ท า
การและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.มีการจัดท าปูายหรือเปดิเผย
ขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลา
ให้บริการอย่างชัดเจน 

500 500 500 500  

2.มี การประชาสัมพันธ์คู่ มื อการ
ปฏิบัติงาน 

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

2.3.2 มีการกระจายอ านาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง 
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบตัิ
ราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอื่นใดของผูม้ี
อ านาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.มีการมอบหมายหน้าที่การท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

- - - -  

2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือการ
การปฏิบัติงาน 

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

3.มีการมอบหมายเจ้าให้ปฏิบัติงาน
แทน กรณีเจ้าหนา้ที่ไมส่ามารถ
ปฏิบัติงานได ้

1,000 1,000 1,000 1,000  

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  

กลุ่ม/กิจกรรมเปูาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ปีงบ 
2562 

ปีงบ 
2563 

ปีงบ 
2564 

ปีงบ 
2565 

หมายเหต ุ

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

1.มีการจัดมอบใบประกาศฯ มอบ
ให้กับบุคคลที่มีความซื่อสตัย์ สุจรติ มี
คุณธรรม จรยิธรรม 

500 500 500 500  

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะ
ของท้องถิ่น 

1.มีการจัดมอบใบประกาศฯ มอบ
ให้กับผู้ช่วยเหลือกิจการสาธารณะ
ของท้องถิ่น  

500 500 500 500  

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคลที่ด ารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.มีการจัดมอบใบประกาศฯ มอบ
ให้กับผู้ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

500 500 500 500  
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับจ้าง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  

กลุ่ม/กิจกรรมเปูาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ปีงบ 
2562 

ปีงบ 
2563 

ปีงบ 
2564 

ปีงบ 
2565 

หมายเหต ุ

2.5.1 ด าเนินการให้มี
ข้อตกลงระหว่างบุคคลใน
องค์กรได้ปฏบิัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสตัย์ 
สุจรติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และการบริหารราชการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

1. มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการทุกส่วนราชการ 

- - - -  

2.มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรือ่ง
ร้องเรียนกรณีที่บุคคลภายนอกหรอื
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลว่าทุจรติและปฏบิัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
. 

- - - -  

3. มีมาตรการแต่งตั้งผูร้ับผดิชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน 
 

- - - -  

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานราชการ 
จังหวัด อ าเภอที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.มีแผนปฏิบตัิการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

500 500 500 500  

2. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอสิระ 

- - - -  

2.5.3 ด าเนินการให้มี
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายกรณมีีเรื่อง
ร้องเรียนกลา่วหาบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ 

1.มีมาตรการลงโทษผู้กระท าความผิด 
 

- - - -  

2. มีขั้นตอนกระบวนการลงโทษ
ผู้กระท าผิด 

- - - - - 

3. มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท า
ความผิด 

- - - - - 

รวม รวม......31............โครงการ      
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มิติที่ 3 “การส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

กลุ่ม/กิจกรรมเปูาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ปีงบ 
2562 

ปีงบ 
2563 

ปีงบ 
2564 

ปีงบ 
2565 

หมายเหต ุ

3.1.1 จัดใหม้ีศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 

1.จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีการให้
ข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 

1,500 1,500 1,500 1,500  

2.มีหน่ วยประชาสั มพันธ์ ข้ อมู ล
ข่าวสาร 

- - - -  

3.มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม
อ านาจหน้าที ่

1,500 1,500 1,500 1,500  

4.  มี กา รประชาสัมพันธ์ ผลการ
ด าเนินการอย่างทั่วถึง 

1,500 1,500 1,500 1,500  

5. มีระบบการให้ข้อมูลตลอดเวลา
การท างาน 

- - - -  

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารเกีย่วกับการ
บริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพสัดุ การค านวณ
ราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมายระเบยีบ กฎ
ข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได ้

1.มีการประกาศ เผยแพร่แผนจัดหา
พัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง 

- - - -  

2.การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัด
จ้างให้สาธารณชนทราบ 

- - - -  

3.การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนของ
หน่วยงาน 

- - - -  

4.ผลการประเมินการรับรู้และการ
เข้าถึงข้อมูลภาคประชาชน 

- - - -  

3.1.3 มีการปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฏบิัติราชการที่
เป็นประโยชน์กับการมสี่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน 

1. มีการประชาสัมพันธ์การตรวจการ
จ้ า ง ทุ ก ค รั้ ง  ท า ง เ ว็ ป ไ ซ ค์  ห รื อ
ประชาสัมพันธ์หน้า อบต. 

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

2.มีการจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ผลการด าเนินการของ อบต. 

1,000 1,000 1,000 1,000  
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน  

กลุ่ม/กิจกรรมเปูาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ปีงบ 
2562 

ปีงบ 
2563 

ปีงบ 
2564 

ปีงบ 
2565 

หมายเหต ุ

3.2.1 มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน 
ในการด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการด าเนินกิจการ
ที่มีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

1. มีการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน เพื่อ
จัดท าแผนชุมชน 

15,000 15,000 15,000 15,000  

2.มีการจัดตั้ งศูนย์ เครือข่ายภาค
ประชาสังคม 

15,000 15,000 15,000 15,000  

3.มีการจัดตั้ งศูนย์และเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์/
ร้องเรียน การทุจริต 

- - - -  

2.3.2 มีช่องทางให้
ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก 

1. มีการจัดท าคู่มือการร้องเรียน - - - -  

2.มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่
สะดวกและเหมาะสม 

- - - -  

2.3.3 มรีายงานหรือแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้ทราบถึงการไดร้ับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

1. มีการแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจง้
ผลการด า เนินการ เกี่ ย วกับ เ รื่ อ ง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

- - - -  

2. มีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนภายใน 15 วัน  

- - - -  

3. รายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียน 

- - - -  

4. รายงานสรุปผลการด าเนินการ
เรื่ องร้อง เรียน พร้อมระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์หรือสื่ออ่ืน ๆ  

- - - -  

5. มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียน
การจัดซื้อ-จัดจ้าง 

     

6. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่อง
ร้องเรียนฯ 
 

     



 
 

กลุ่ม/กิจกรรมเปูาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ปีงบ 
2562 

ปีงบ 
2563 

ปีงบ 
2564 

ปีงบ 
2565 

หมายเหต ุ

 7. มีการรายงานผลการด าเนินการ
เรื่องร้องเรียน การจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้ผู้
ร้องทราบ 

- - - -  

8. มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต - - - -  

9. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

- - - - - 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กลุ่ม/กิจกรรมเปูาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ปีงบ 
2562 

ปีงบ 
2563 

ปีงบ 
2564 

ปีงบ 
2565 

หมายเหต ุ

3.3.1 ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนา การจดัท า
งบประมาณ 

1.มีการแต่งตั้งประชาชนเป็น
กรรมการจัดท าแผนพัฒนา 

- - - -  

2.มีการแต่งตั้งประชนร่วมตรวจการ
จ้างโครงการก่อสร้าง 

- - - -  

3.มีการให้ประชาชนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 

     

3.3.2 ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดหาพัดส ุ

1.มีการแต่งตั้งประชนร่วมตรวจการ
จ้างโครงการก่อสร้าง 

- - - -  

2.มีการให้ประชาชนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 

     

3.3.3 ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

1.มีการแต่งตั้งประชนร่วมตรวจการ
จ้างโครงการก่อสร้าง 

- - - -  

3.มีการให้ประชาชนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 

     

รวม รวม..........32............โครงการ      
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

กลุ่ม/กิจกรรมเปูาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ปีงบ 
2562 

ปีงบ 
2563 

ปีงบ 
2564 

ปีงบ 
2565 

หมายเหต ุ

4.1.1 มีการจัดท าและ
รายงานการจดัท าระบบ
ควบคุมภายในใหผู้้ก ากับ
ดูแล 

1.มีการมอบหมายผูต้รวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 

- - - -  

 2.มีการตรวจสอบภายในสามารถ
ตรวจสอบ ยับยั้ง หรือปูองกันการ
ทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- - - -  

4.1.2 มีการติดตามประเมิน
ระบบควบคมุภายใน โดย
ด าเนินการใหม้ีการจดัท า
แผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

1.มีมาตรการส าหรับผู้ละเว้นการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที ่

- - - -  

2.มีการน าผลการประเมินการควบคุม
ภายในไปปรับปรุง 

     

3. มีการประชุมเพื่อถ่ายทอด
แผนปฏิบัติการปูองกันและปราม
ปรามการทุจริต 

1,000 1,000 1,000 1,000  

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่ 
สามารถด าเนินการได ้

กลุ่ม/กิจกรรมเปูาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ปีงบ 
2562 

ปีงบ 
2563 

ปีงบ 
2564 

ปีงบ 
2565 

หมายเหต ุ

4.2.1 ส่งเสรมิให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง 
โอน ย้ายข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 

1.มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนทราบ 

- - - -  

2. มีการจัดหาคณะกรรมการจดัซือ้
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

1,000 1,000 1,000 1,000  

3. โครงการอบรมกรรามการตรวจ
การจ้าง 
 
 
 
 

1,000 1,000 1,000 1,000  

   



 
 

กลุ่ม/กิจกรรมเปูาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
ปีงบ 

2562 
ปีงบ 

2563 
ปีงบ 

2564 
ปีงบ 

2565 
หมายเหต ุ

4.2.2 ส่งเสรมิให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงบประมาณ 
การรับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

1.มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนทราบ 

- - - -  

2. มีการจัดหาคณะกรรมการจดัซือ้
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

     

3. ให้ความรู้กรรมการตรวจการจา้ง 10,000 10,000 10,000 10,000  

4.2.3 ส่งเสรมิให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการจัดหาพสัด ุ

1.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 

- - - -  

2.มีการอบรมให้ความรู้ที่เกีย่วข้องกับ
การพัสดุ  

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

3. ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการ
ให้ประชาชนทราบ 

     

 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบสภาท้องถิ่น 

กลุ่ม/กิจกรรมเปูาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ปีงบ 
2562 

ปีงบ 
2563 

ปีงบ 
2564 

ปีงบ 
2565 

หมายเหต ุ

4.3.1 ส่งเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1.โครงการอบรมให้ความรูด้้าน
กฎหมายท้องถิ่นแก่สมาชิกสภา    
อบต. 

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

2. กิจกรรมส่งเสรมิสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 

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

4.3.2 ส่งเสรมิสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของ
ฝุายบรหิารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด 

1.โครงการอบรมให้ความรูด้้าน
กฎหมายท้องถิ่นแก่สมาชิกสภา    
อบต. 

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

2. ให้ความรู้แกส่มาชิกสภา อบต.
เกี่ยวข้อบังคับการประชุมสภาฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000  
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

กลุ่ม/กิจกรรมเปูาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ปีงบ 
2562 

ปีงบ 
2563 

ปีงบ 
2564 

ปีงบ 
2565 

หมายเหต ุ

4.4.1 ส่งเสรมิให้มีการ
ด าเนินการเฝูาระวังการ
ทุจริต 

1.โครงการอบรมปูองกันการทุจรติแก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 
ลูกจ้าง 

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

2.มีการเผยแพรผ่ลการปฏิบตัิงานเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอรด์ 
เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ 

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

4.4.2 บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจรติ 

1.โครงการครัวอบอุ่นเพื่อคณุธรรม 
จริยธรรม เพื่อปูองกันการทุจรติ แก่
ทุกภาคส่วน 

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

รวม รวม........22..............โครงการ      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ล าดับที่ 1 

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
และมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร 

-------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพระเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจชองเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ  ความเป็นกลาง  และความเป็นธรรม  จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ของส่วนรวม  และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร  หน่วยงาน  สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดย
ผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพให้บริการ  ความเป็นธรรมในสังคม  
รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ  ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม   
 

  อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่มีเจตนา  หรือไม่
มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก  จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษทาง
อาญา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดท าโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการปูองกัน
การทุจริตในองค์กร ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการมีผลประโยชน์ทับ 
                      ซ้อน                
 2.2 เพ่ือลดการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมการ 
                     บริการด้วยใจเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร 
       2.4 เพ่ือให้บุคลากรมีพลังในการท างานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร              
                     หัวหน้างาน หน่วยงาน เพ่ือนร่วมงาน และประชาชนผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความ 
                     สามัคคีในองค์กร 
                2.5  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ 
                       ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม 

3.  เป้าหมาย 
       พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. และจ้างเหมาบริการ 

4.  พื้นที่ด าเนินการ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

 

 
 



 
 

 
 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 5.2 ประสานวิทยากร และสถานที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
 5.3 จัดฝึกอบรม การบรรยาย  

 5.4 ประเมินผลการการฝึกอบรม 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕64 

7.  งบประมาณด าเนินการ 

  จ านวนเงิน 10,000 บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

9.  ผลลัพธ์ 
  9.1 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ได้รับความเชื่อถือ                 
                           ความไว้วางใจจากประชาชน 

9.2 ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจ โดยปราศจากอคติ ไม่แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ใน 
      รูปแบบใด ๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ 
9.3 การพัฒนา อบต. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ตอบสนองความต้องการของประชาชน             
     เกิดทัศนคติที่ดีต่อ อบต. และเกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ  

 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ล าดับที่ 2 

โครงการประชุมพนักงานส่วนต าบล 

1. หลักการและเหตุผล 
 

            การประชุม คือ การสื่อสารอย่างหนึ่งซึ่งบุคคลพบปะกันตามก าหนดนัดหมายโดยมีวัตถุประสงค์
ต่างๆ กัน อาทิเช่น เพ่ือปรึกษาหารือ ร่วมกันตัดสินใจ รับทราบข้อเท็จจริงต่างๆ ข้อเสนอแนะ หรือนโยบายต่างๆ 
โดยเฉพาะการบริหารภายในองค์กรที่มีบุคลากรหลายฝุาย การประชุมจะท าให้เกิดการสื่อสารสองทาง    มีการ
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม  ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย ท าให้พนักงานแต่ละคนทราบถึง
ทิศทางในการท างานของตัวเองอย่างชัดเจน ว่าใครควรท าอะไร และมีก าหนดเวลาในการท างานเท่าไรเป็นการ
สร้างทีมงานให้เข้มแข็ง 

            องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด ได้เห็นถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานพนักงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างสู งสุด จากการสื่อสารที่ดีโดยการประชุม จึงได้
ก าหนดให้มีกิจกรรมการประชุมพนักงานส่วนต าบล เป็นประจ า 
 

2. วัตถุประสงค ์
            2.๑ เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้ส าเร็จ มีการสื่อสารโดยมีการ
สื่อสารโดยการประชุม อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
           2.๒ เพ่ือให้พนักงานของ อบต.ได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติรับฟังปัญหาและ
แก้ปัญหากัน 
            2.๓ เพ่ือสร้างความรู้สึกในการท างานร่วมกันเป็นทีมเปิดเผยการด าเนินงานด้านต่างๆ อย่าง
โปร่งใส โดยวิธีการประชุม 
 

3. เป้าหมาย 
            พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ   จ านวน 28 คน 
 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
            ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  หมู่ 2 ต าบลบ้านหาด อ าเภอบ้านลาด  จังหวัด
เพชรบุรี 
 

5. วิธีด าเนินการ  
 

            5.๑ ก าหนดการประชุมพนักงาน มีดังนี้ 
                           จัดประชุมพนักงาน  ลูกจ้าง และจ้างเหมาบริการ ทุกคนประจ าเดือนทุกสิ้นเดือนเพ่ือ
ร่วมกันก าหนดแนวทางต่างๆ ในการปฏิบัติงานและรับทราบการปฏิบัติงานของพนักงาน 
            5.๒ จัดท ารายงานการประชุมโดยให้พนักงานผู้เข้าร่วมประชุมลงชื่อและจดรายงานการประชุม
ทุกครั้ง 
 
 
 
 

 



 
 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕64 

 

7. งบประมาณด าเนินการ 
            ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
            ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา  
 

9. ผลลัพธ์ 
            9.๑  การปฏิบัติงานส าเร็จตามเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเกิดจากการ
สื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
            9.๒  พนักงานเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบในทุกงานมากข้ึน 
            9.๓  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในการร่วมกันท างานเป็นทีม เกิดความเป็นหนึ่ง
เดียว 
 

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

  



 
 

ล าดับที่ 3 
โครงการสมุดการบ้านพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และจ้างเหมาบริการ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
            การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างความมีระเบียบ
วินัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถ
ย้อนกลับมาพิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็น
หลักฐานอ้างอิงที่ใช้เป็นการประเมิน ส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติส าเร็จ
ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อได้ ประเมินทักษะ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอ่ืนมาอ่านแล้วได้กรณีศึกษาจากปัญหา
ทีเ่กิดข้ึนคล้ายกัน ท าให้รู้วิธีแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร 
            องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด ได้เห็นถึงความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึง
ได้จัดโครงการสมุดการบ้านพนักงาน โดยให้พนักงานลูกจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ า วัน เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งตรงต่องานที่ได้รับมอบหมายและเกิด
ประโยชน์  ต่อการประเมินผลงานประจ าปี 
 

2. วัตถุประสงค์ 
            2.๑ เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างปลัด อบต. และพนักงาน ลูกจ้าง และจ้างเหมา
บริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
            2.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง และ
จ้างเหมาบริการ 
            2.๓ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบซื่อตรงต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

3. เป้าหมาย 
            พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และจ้างเหมาบริการ จ านวน 28 คน 
 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
            ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด หมู่ 2 ต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด จังหวัด 
                     เพชรบุร ี
 

5. วิธีด าเนินการ 
            5.1 ก าหนดให้พนักงาน ลูกจ้าง และจ้างเหมาบริการ ทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผล
การปฏิบัติงานประจ าทุกวัน และส่งให้ปลัดทราบและลงนามทุกเย็นวันศุกร์ 
            5.2 รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจ าปี 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕64 
 
 
 
 



 
 

 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
            ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 

            ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  กองการศึกษาฯ 
 

9.ผลลัพธ์ 
 

            9.๑  มีการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งผลให้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เปูาหมาย 
            9.๒  มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
            9.๓  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง และจ้างเหมาบริการ เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายตามก าหนด 
 

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



 
 

ล าดับที่ 4 
 

โครงการครอบครัวอบอุ่น (พบปะยามเย็น) เพื่อส่งเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง 

1. หลักการและเหตุผล 
            ปัญหาด้านสังคมโดยเฉพาะการขาดคุณธรรม ความซื่อตรง และจริยธรรมอันดีงามในสังคมไทย 
นับเป็นปัญหาด้านสังคม เนื่องจากบ้านเมืองและสภาพด้านสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างเด่นชัดโดยมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ซึ่งการเปลี่ยนแปลง เหล่านี้ ส่งผล
กระทบต่อสังคมไทย เกิดปัญหาสังคมเพ่ิมขึ้น และสิ่งเหล่านี้ล้วนท าให้ความเจริญทางด้านจิตใจของคนในสังคม
เสื่อมลง รวมถึงสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความส าคัญมีความอ่อนแอลง เนื่องจากการใช้เวลาร่วมกัน
ของสมาชิกในครอบครัวน้อยลง สัมพันธภาพและความเกื้ อกูลของคนในครอบครัวลดน้อยลง ขาดการน า
หลักธรรมทางศาสนา มาใช้ในการอบรมสั่งสอนและปลูกจิตส านึกในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อตรง   ท าให้
เด็กและเยาวชน ต้องเผชิญกับวิกฤตและค่านิยม และพฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรมบริโภคนิยม วัตถุนิยม 
สถาบันทางสังคมต่างๆ จึงต้องเข้ามา มีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนิสัยให้มีคุณธรรม ความซื่อตรง จะมี
ส่วนส าคัญต่อการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีของเด็กและเยาวชนเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมต่อไป ซึ่งการส่งเสริม
คุณธรรม ความซื่อตรง และจริยธรรมที่ดีงาม สามารถเรียนรู้ได้การอบรมสั่งสอนจากสถาบันต่างๆ รวมถึงสถาบัน
ครอบครัว       
           องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงไ ด้จัดท าโครงการ
ครอบครัวอบอุ่น (พบปะยามเย็น) เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อตรงดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์ 
            2.๑ เพ่ือเสริมสร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวผ่านการท ากิจกรรม
ครอบครัว 
            2.๒ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกของสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณธรรมความซื่อตรงและอยู่ในวิถีชีวิต
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
            2.๓ เพ่ือสร้างเป็นครอบครัวต้นแบบในชุมชนในเรื่องครอบครัวคุณธรรม 
3. เป้าหมาย 
            สมาชิกครอบครัวในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด จ านวน  ๑๐๐  คน 
 
4. พื้นที่ด าเนินการ 
            ด าเนินการในสถานที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
 

5. วิธีด าเนินการ 
            5.๑ เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
            5.๒ ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 
            5.3 จัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง  
                           ด าเนินการโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ 
 
 
 
 



 
 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕64 
 

7.  งบประมาณด าเนินการ 
            จ านวน  10,๐๐๐.-  บาท   

8. ผู้รับผิดชอบ 
            ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

9. ผลลัพธ์ 
            ประชาชนที่เป็นสมาชิกในครอบครัว เกิดความรักความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน                   
มีจิตส านึกท่ีมีคุณธรรมความซื่อตรงและเป็นต้นแบบครอบครัวตัวอย่างในชุมชนต่อไป 
 

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

  



 
 

 
ล าดับที่ 5 

 
โครงการมาตรการสร้างความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

1. หลักการและเหตุผล 
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพ่ือเข้ามาปฏิบัติงานราชการ ทั้งข้าราชการลูกจ้าง 

และพนักงานจ้าง มีความส าคัญ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ต้องด าเนินการให้
ถูกต้อง ประกอบกับต้องคัดเลือกผู้ที่มีสติปัญญาไหวพริบดี มีคุณสมบัติที่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานต าแหน่ง 
รวมถึงการมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกท่ีโปร่งใส เป็นธรรม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด จึงได้ท ามาตรการสร้างความโปร่งใสในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรขึ้น โดยก าหนดให้มีรูปแบบการด าเนินงานที่ชัดเจน มีความโปร่งใส ยุติธรรมในการด าเนินการ 
และสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความง่ายต่อการปฏิบัติและเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะ  
ท าให้การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูง และเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อ
องค์กร 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.๑  เพ่ือสร้างความโปร่งใสในกระบวนการด้านการสรรหาบุคลากร 
  2.๒ เพ่ือให้การด าเนินการด้านบุคคลเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ 

3. เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง  จ านวน 28  คน 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

5. วิธีด าเนินการ 
  5.๑ ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหา  และคักเลือกบุคลากรของ อบต.เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดค าสั่ง ประกาศเผยแพร่ช่องทางต่างๆ 
  5.๒ แต่งตั้งกรรมการเพ่ือสรรหา คัดเลือกและรับผิดชอบในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรโดย
อบต.มีการจัดประชุมครบถ้วนตามที่ระเบียบก าหนด 
  5.๓ ด าเนินการประกาศโดยเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม 
  5.๔ ด าเนินการประกาศผลการสรรหา คัดเลือกบุคลากรทางบอร์ดประชาสัมพันธ์และ            
เว็บไซด์ของ อบต. 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕64 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 



 
 

 
 
8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  

9. ผลลัพธ์ 
  เกิดความโปร่งใสในด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยเป็นมาตรการที่ด าเนินการ           
โดยถูกต้องตามระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
ล าดับที่ 6 

โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานและการบริการประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริต 

1.  หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรมปรับปรุงกระบวนการท างานและการบริการประชาชน  เพ่ือปูองกันการทุจริต       มุ่ง
หมายให้การบริหารงานราชการเป็นไป  เพ่ือสร้างกระบวนการท างานให้เป็นไปด้วยความสะดวก  รวดเร็วและ
โปร่งใส  สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนให้เป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต  สามารถตรวจสอบได้  และมุ่งให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้างเมืองที่ดี  พ.ศ.2556  ซึ่งจะท าให้การด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างานใน
การปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และอ านวยการของประชาชน  และเพ่ือลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการบริการประชาชนเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริต 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  จึงได้เล็งเห็นความส าคัญ จึงได้จัดให้มีกระบวนการท างาน
และการบริการประชาชน  เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อปรับปรุงกระบวนการการบริการ  ให้มีระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพประชาชนมี
ความพึงพอใจ  ปูองกันการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ 
  2.2  เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  และโปร่งใส 

3.  เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง และจ้างเหมาบริการ  จ านวน  28  คน 

4.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านหาด  จังหวัดเพชรบุรี 

5.  วิธีด าเนินการ 
  5.1  จัดประชุมพนักงานและลูกจ้างร่วมกันเสนอแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการท างานแต่
ละงานให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว  ลดขั้นตอนการท างานในการบริการประชาชน 

5.2  จัดท าโครงการลดขั้นตอนการท างานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
5.3  แต่งตั้งคณะท างาน  เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
5.4  ประชุมคณะท างาน  และมอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ 
5.5  ประกาศระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการให้ประชาชนทราบ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕64 

7.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 



 
 

 
 
 
 

8.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

9.  ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามขั้นตอนสามารถ
ตรวจสอบได้จากการมอบอ านาจการตัดสินใจในภาระงานต่างๆ  เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรวดเร็ว  ลดการเกิดปัญหาในการหาผลประโยชน์ใส่ตน  จากการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ       
ของงานแต่ละงานอย่างชัดเจน 
 

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



 
 

ล าดับที่ 7 
 

โครงการมาตรการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส 

1.  หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานบุคคล  ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาองค์กร  ให้ปฏิบัติงานหรือมีการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือผลักดันให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  เป็นหน่วยงานที่
มีการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม  ซื่อตรงโปร่งใส  ผู้น ามีความซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส านึกของความโปร่งใส อัน
จะมีผลจูงใจให้บุคลากรท างานด้วยความเต็มใจ  มีความสุขในการท างาน  และมีจิตส านึกที่ดีทั้งองค์กร และต่อ
เพ่ือนร่วมงาน  รวมถึงประชาชนที่มารับบริการ  เพ่ือการเป็นหน่วยงานที่ใสสะอาด  ปลอดจากการทุจริต
คอรัปชั่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  จึงก าหนดมาตรการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล         
อย่างโปร่งใสขึ้น 

2.   วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อให้การพิจารณาด้านการบริหารบุคคลเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  2.2  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา  ตัดสินใจได้อย่างชัดเจน  มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่า  ส่วนตนไม่เลือกปฏิบัติ 
 
3.  เป้าหมาย 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคล 

4.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

5.  วิธีด าเนินการ 
  5.1  ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและพิจารณาความดีความชอบ
ของบุคลากร  และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
  5.2  จัดท าประกาศเผยแพร่ข้อมูลผู้สมัคร  เพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือพิจารณาความดีความชอบ 
  5.3  จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบหรือ              
เลื่อนต าแหน่ง 
  5.4  รับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายในประกอบการพิจารณาความดีความชอบหรือ           
เลื่อนต าแหน่งบุคลากร 
  5.5  จัดท าประกาศผลการพิจารณาความดีความชอบหรือเลื่อนต าแหน่งพร้อมระบุผล             
อย่างชัดเจน 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕64 
 
 



 
 

 

7.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

9.  ผลลัพธ์ 
  ภายในหน่วยงานมีการใช้ดุลยพินิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  โดยมีหลักเกณฑ์ และแนวทาง
ในการพิจารณาอย่างชัดเจน  พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจดังกล่าวได้  
 

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



 
 

ล าดับที่ 8 
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของ อบต. 

1. หลักการและเหตุผล 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด ได้มีการจัดตั้ง

ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด ประกอบกับได้มีการประขาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอีก
หลายช่องทาง โดย ด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวม
ข้อมูล ข่าวสาร ให้ประชาชนได้มาท าการศึกษา ค้นคว้า เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ร วมทั้งเป็นการส่งเสริม
ความร่วมมือ ระหว่างกันในการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด ได้เห็นความส าคัญจึงได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ของ อบต.ดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค ์
2.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง 
2.๒ ประชาชนรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 

3. เป้าหมาย 
พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด จ านวน 2๘ คน 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

5. วิธีด าเนินการ 
5.๑ จัดประชุมพนักงานร่วมกันก าหนดช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ  

รายละเอียดข้อมูลข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์เผยแพร่     
5.๒ แบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม  
5.๓ ด าเนินการตามโครงการ 

- ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ที่ อบต.จัดบริการแก่ประชาชน 
- ปรับปรุงระบบเสียงไร้สายให้สามารถใช้งานได้ดีทุกจุด 
- จัดท าแผ่นพับข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
- จัดท าแผนผังการปรับปรุงการปฏิบัติงานแต่ละข้ันตอนการติดต่องานฝุายต่างๆ  
  ให้ครบถ้วน ณ ส านักงาน อบต. 
- ปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.ให้มีข้อมูลปัจจุบันครบถ้วน 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมทางปูายประชาสัมพันธ์ j 
- จัดระเบียบตู้ข้อมูลข่าวสารให้มีข้อมูลเอกสารที่เป็นปัจจุบัน มีปูายบอกชัดเจน 
- จัดท าสมุดบันทึกในการขอข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
- จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็นการด าเนินงาน ณ อบต. 

5.๔ รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
 
 
 



 
 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕64 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

9. ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีโอกาสรับทราบข้อมูลข่าวสารของ อบต.ด้านต่าง ๆ สามารถตรวจสอบได้            

ท าให้การบริหารงานของ อบต.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นการปูองกันการทุจริต 
 

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



 
 

ล าดับที่ 9 
 

โครงการประชาคมหมู่บ้าน 

1. หลักการและเหตุผล 
การประชาคม เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยหลากหลายวิธีการ และขั้นตอนที่ชัดเจน เพ่ือให้

ได้มาซึ่งความคิดเห็นที่หลากหลาย ข้อสังเกต หรือข้อสรุป ของประชาชนหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง     หรือมีส่วน
ได้ส่วนเสียว่ามีความรู้สึก หรือมีความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่      ทั้งทางตรง
และทางอ้อมอย่างไร และมีแนวทางที่จะแก้ปัญหา หรือผลักดันในประเด็นนั้นๆ อย่างไร ทั้งนี้      เพ่ือเปูาหมาย
สุดท้ายคือ การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประชาชนมีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของการพัฒนานั้น 

การประชาคม เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ที่เปิดโอกาสให้คนทุกคนที่เข้าร่วม   ใน
กระบวนการได้แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นต่อประเด็นอย่างเสรี เท่าเทียม และตรงไปตรงมา การจัด ให้
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นท าได้หลายวิธี ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็มีช่องทาง      ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประชาคม เช่น การจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็น
ต้น โดยจะต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ จะท าให้การพัฒนาด้านต่างๆ ตรง
ตามความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 

ดังนั้น จึงเห็นควรจัดให้มีการประชาคมหมู่บ้านในเขต อบต. จ านวน 5 หมู่บ้าน ระดม ความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน ได้รับทราบปัญหา ความต้องการ ของประชาชน 
และน าข้อมูล ปัญหา ข้อเสนอแนะ เหล่านั้น มาด าเนินการจัดท าเป็นโครงการ /กิจกรรมบรรจุลงในแผนพัฒนา
สามปีของ อบต.ต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
2.๑ เพ่ือรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
2.๒ เพ่ือน าความเห็นข้อเสนอจากการประชาคมมาพิจารณาเป็นแนวทางการพัฒนา 

ด าเนินการต่อไป 
๓.๓   เพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3. เป้าหมาย 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  5  หมู่บ้าน 

4.   พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

5. วิธีด าเนินการ 
5.๑ เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
5.๒ ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมประชาคม 
5.๓  จัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน 5 หมู่บ้าน 
5.๔ รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
 
 



 
 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕65 

 

7. งบประมาณด าเนินการ 
จ านวน  10,๐๐๐.-  บาท   

8. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

9. ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้มีช่องทางในการเสนอความคิดเห็นความต้องการ เกิดการมีส่วนร่วม มีการ  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างประชาชน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. สอบถามกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
 

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



 
 

ล าดับที่ 10 
 

โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดเคลื่อนที่ 

1. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น มีหน้าที่ในการ

ให้บริการแก่ประชาชน บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ปัจจุบันท้องถิ่นมี การ
พัฒนาความเจริญขึ้นเป็นล าดับ  สิ่งที่ตามมาพร้อมกับความเจริญ คือ จ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นท าให้ชุมชน
หนาแน่นขึ้น ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน อยู่ ในภาวะวิกฤต ท าให้ประชาชนมีรายได้น้อย 
ชีวิตประจ าวันจึงมุ่งเน้นอยู่กับการประกอบอาชีพท าให้ไม่มีเวลา และขาดความสนใจที่จะติดต่อราชการหรือ 
ขอรับบริการด้านต่างๆ กับหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเข้าถึงประชาชนเชิงรุก อ านวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนในการรับ
บริการด้านต่างๆ ของ อบต. การสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน  
จึงเห็นควรจัดโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดเคลื่อนที่ เพ่ือให้บริการประชาชนและรับฟังปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือน าข้อมูลมาแก้ไขพัฒนาท้องถิ่น ตามความต้องการของประชาชน โดยเน้นการ
มีส่วนร่วม ท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.๑  เพ่ือเป็นการบริการประชาชนเชิงรุก ให้ได้รับความสะดวกในการรับบริการต่างๆ  
2.๒  เพ่ือรับฟังความคิดเห็น รับเรื่องร้องทุกข์ได้อย่างใกล้ชิดรวดเร็ว 
2.๓  เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนมาพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

3. เป้าหมาย 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 

4.   พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 

5. วิธีด าเนินการ 
5.๑ จัดท าโครงการเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
5.2 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางต่างๆ ได้แก่ เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์      

ปูายประชาสัมพันธ์ ท าหนังสือแจ้งผู้ใหญบ่้าน ผู้น าชุมชน แจกแผ่นพับ ใบปลิว 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕65 

7. งบประมาณด าเนินการ 
จ านวน  10,๐๐๐.-  บาท   

 

 



 
 

 

8. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  

9. ผลลัพธ์ 
ประชาชนที่มารับบริการด้านต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความต้องการในการ

พัฒนาด้านต่างๆ ได้พบปะใกล้ชิดกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พร้อมทั้งแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ และได้รับ
ค าแนะน าแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

ล าดับที่ 11 
 

โครงการพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกในการตรวจสอบ 

1.  หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ

ถือเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขต อบต.
และเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ในกรณีที่ประชาชนประสบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรม 
ถูกเอารัดเอาเปรียบ สามารถใช้เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและเป็นกลไกในการตรวจสอบ  เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งกลไกในการตรวจสอบ  ท าให้การบริหารงานของ อบต.มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและโปร่งใส 

   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  จึงได้จัดให้มีการพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนและกลไกในการตรวจสอบดังกล่าว 

2.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนผู้ร้องเรียนได้มีช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียนและได้รับการพิจารณาเรื่อง 

ร้องเรียนและได้รับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

3.  เป้าหมาย 
ประชาชนผู้มาขอรับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 

4.  พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

5.  วิธีด าเนินการ 
5.๑  จัดตั้งศูนย์รับเรื่อง/ร้องเรียน/ร้องทุกข์  การทุจริตของ อบต.ฯ และเรื่องอ่ืนๆ   

ช่องทางดังนี้ 
- แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องร้องเรียนโดยตรงที่ส านักงาน อบต. 
- แจ้งทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ๐32-492131  และ  ๐32-492131 
- แจ้งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด   
  หมู่ที่ 2  ต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  ๗6150 
- แจ้งทางตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่ติดอยู่  ณ  ส านักงาน อบต.ฯ 
- แจ้งทางเว็บไซต์  WWW.banhadsao.go.th   
- แจ้งทางโทรศัพท์ของคณะผู้บริหาร  
- ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของ อบต. 
- ประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุค อบต.บ้านหาด 
- ช่องทางอ่ืนๆ จากส่วนราชการต่างๆ  เช่น  ศูนย์ด ารงธรรม,อ าเภอบ้านลาด    
  เพ่ือส่งมาให้ อบต. ตรวจสอบ 
- แจ้งคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.และพนักงานส่วนต าบลโดยตรง 
 
 
 



 
 

 
5.๒  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและพิจารณาเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  อย่างเป็นระบบและ 

มีกระบวนการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียนทราบโดยเร็ว 
 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕64 

7.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดขอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

9.  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้มีช่องทางในการส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และอบต. มีผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบรายงานผลอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยเป็นกรรมการกลาง เพ่ือความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน  
หลีกเลี่ยงปัญหาการรับเงินสินบน ในการยุติเรื่องร้องเรียนระหว่างเจ้าหน้าที่  เจ้าของเรื่องกับผู้ร้องเรียน 
 

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

 
 
 
  



 
 

ล าดับที่ 12 
 

โครงการบริหารกิจการ อบต. แบบมีส่วนร่วม 

1.  หลักการและเหตุผล 
  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  (Participative  Management)  หมายถึง  การบริหารโดยให้
บุคคลในองค์กรหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ  ใช้ความคิดสร้างสรรค์  และความเชี่ยวชาญ    
ในการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกิดจากการบริหารงาน 

  ประชาชนในท้องถิ่น  นับเป็นส่วนส าคัญที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม
เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาขน  จะช่วยท าให้รัฐสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและตรงกับ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  ซึ่งมิได้มีความหมายแค่การใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่านั้น          แต่
หมายรวมถึงการที่ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมรับรู้ในกิจกรรมต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมรับผิดชอบและร่วมตรวจสอบ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  เห็นความส าคัญของการใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมมาใช้ในการบริหารกิจการ อบต. โดยมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ 
อบต.  มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของ อบต.  รับทราบขั้นตอนการด าเนินงานของ อบต.  ซึ่งจะมี
ผลให้การด าเนินงานต่างๆ  ของท้องถิ่น  เป็นไปด้วยความโปร่งใส  มีความเป็นธรรมลดการทุจริต   และความ
ขัดแย้งในการท างาน โดยอาศัยช่องทางและวิธีการมีส่วนร่วมต่างๆ ในการด าเนินการ 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.๑ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด  ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบ
บริหารงานกิจกรรมต่างๆ  ของ อบต. 
  2.๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางและวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับดูแลและการ
บริหารงานของ อบต.อย่างโปร่งใส 
  22. เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาต่างๆ  ของประชาชนได้อย่างถูกต้องตรง
ความต้องการและทั่วถึง 

3.  เป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด จ านวน  5  หมู่บ้าน 

4.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

5.  วิธีด าเนินการ 
  5.1  รูปแบบ  “คณะกรรมการ”  โดย  แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะผู้ตรวจสอบโครงการ
ต่างๆ  ของ อบต.  โดยแต่งตั้งจากตัวแทนกลุ่มประชาชนหรือตัวแทนประชาคม  นอกเหนือจากที่ระเบียบก าหนด  
เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนมีความรู้สึกมีส่วนร่วมตัดสินใจในกิจการ อบต.                     
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                           



 
 

  5.2  รูปแบบ  “การเข้าร่วมประชุม”  โดย  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมประชุม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจการของ อบต.ในเรื่องต่างๆ  ได้แก่  การประชุมจัดท าแผนพัฒนา อบต.
การประชุมก าหนดหลักเกณฑ์ท่ัวไปเกี่ยวกับการประเมินภาษี  การประชุมการจัดงานประเพณีต่างๆ  ฯลฯ 
  5.3  ช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  ได้แก่  การประกาศเสียงตามสาย      รถ
เคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์  ปูายประชาสัมพันธ์  หนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชน  แผ่นพับใบปลิว  ฯลฯ 
  5.4  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแต่ละงานเสนอผู้บริหาร เพ่ือใช้ประกอบใน
กระบวนการตัดสินใจ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕64 

7.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดขอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

9. ผลลัพธ์ 
  สามารถปูองกันการทุจริตในการบริหารงานได้  เนื่องจากมีประชาชนเข้ามาร่วมในลักษณะร่วม
คิด ร่วมท า และร่วมตรวจสอบ 
 

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

 
  



 
 

 
ล าดับที่ 13 

1.  ชื่อ  โครงการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2.  หลักการและเหตุผล 
  ตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมก าหนดให้ส่วนราชการจัดหาหรือสนับสนุนกลไกในการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของภาครัฐมากขึ้น  ดังความในมาตรา  78  (5) ซึ่งบัญญัติ
ให้รัฐต้อง  “จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนเพ่ือให้การจัดท าและการให้บริการสาธารณะเป็นไป
อย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้  โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน”และใน
มาตรา  87  ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมประชาชนโดยต้องส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ  อย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ  จนถึงการติดตาม
ตรวจสอบ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5  พ.ศ.  2545      
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546 และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย  (พ.ศ.  2551 – พ.ศ.  2555)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  จึงได้ด าเนินการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง   จากตัวแทน
ชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วม  เป็นคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ทุกขั้นตอน  ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น  ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง  อบต.สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ
มากขึ้นเพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย  โปร่งใส  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  
และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
  3.2  เพื่อปูองกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
หาด ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4.  เป้าหมาย 
  ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 

5.  พื้นทีด่ าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
 



 
 

6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1  เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
  6.2  จัดประชาคมเพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้าง   
ได้แก่  กรรมการเปิดซองและกรรมการตรวจการจ้าง  คณะละ  2  คน 
  6.3  จัดประชุมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งเพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้าง              
อย่างละเอียดและถูกต้อง 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕64 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

10.  ผลลัพธ์ 
  การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด มีความโปร่งใส  โดยมีตัวแทน
ประชาชน ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 

 
……………………………….…………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที่ 14 
 

โครงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต. 
--------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับ     

หลายองค์ประกอบ และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝุายสภาท้ องถิ่น         
บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อการท างานที่ดีขององค์กรปกครอง       ส่วน
ท้องถิ่น 

ข้อเท็จจริงปัจจุบันนี้พบว่าสภาท้องถิ่นในภาพรวม มีความอ่อนแอเมื่อเปรียบเทียบกับฝุาย
บริหาร โดยการออกแบบระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย  ใช้การเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยตรง  (Strong  Executive Form) ส่งผลให้สภาท้องถิ่นมีอ านาจน้อย  อีกทั้งการพัฒนาระบบ
การท างานและขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่น  ท้องถิ่นมักให้ความส าคัญเฉพาะฝุายบริหาร นอกจากนั้น
โดยความจริงการเมืองท้องถิ่นไทย นายกหรือฝุายบริหารขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  มักเป็นหัวหน้าสมาชิก
สภาท้องถิ่น  และในหลายท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุนการลงแข่งขันของสมาชิกสภาท้องถิ่น  ดังนั้นอ านาจของสภา
ท้องถิ่นยิ่งอ่อนแอมากขึ้นในบริบทเช่นนี้ 

   ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด ตระหนักเห็นถึงความส าคัญของบทบาทสภาท้องถิ่น  
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ อบต.ฯ มาโดยตลอด และได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  ในการใช้อ านาจ
หรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุล ในการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.๑  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภา อบต. มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการ 

มีส่วนร่วมในการท างาน 
2.๒  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
2.๓  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

3.  เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  

4.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 

5.  วิธีด าเนินการ 
5.๑ จัดให้สมาชิกสภา อบต.มีการประชุม นอกเหนือจากการประชุมสภา อบต.        

เพ่ือปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ  พร้อมทั้ง มีสถานที่จัดโต๊ะท างานให้กับสมาชิกสภาทุกคน ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 



 
 

5.๓ จัดให้มีการประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน  ทุกเดือน เพ่ือให้สมาชิกสภา 
ได้เสนอความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน 

5.๔ ผู้บริหารน าข้อมูลของสมาชิกสภา เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ 
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน 

5.๕ แต่งตั้งให้สมาชิกสภา อบต. เป็นเจ้าพนักงานส ารวจที่ดิน เพ่ือให้มีการปฏิบัติงาน 
เชิงรุกในการเข้าถึงประชาชน โดยมีหน้าที่ส ารวจการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อเป็นข้อมูลในการช าระภาษี  บ ารุง
ท้องที่ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕64 

7.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

9.  ผลลัพธ์ 
  การพัฒนา อบต.เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ตอบสนองความต้องการของประชาชนเกิดทัศนคติที่ดี
ต่อ อบต. และเกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ  
 

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

 
 



 
 

ล าดับที่ 16 
 

โครงการจักรยานคุณธรรม 
………………………………….……… 

๑. ชื่อ  โครงการจักรยานคุณธรรม 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเกิดข้ึนในสังคมไทยและในประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก  ซึ่งต่าง
มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชน ได้ตระหนักและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ท าให้เกิดกิจกรรมต่างๆในการร่วมรณรงค์ และมีความหลากหลายรูปแบบมากขึ้น   เพื่อหวังให้เด็ก
เยาวชนและประชาชน ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และร่วมกันต่อต้าน หรือท้ายที่สุดก็เริ่มต้นที่   
ตัวเราเอง โดยมีกิจกรรมที่ทุกเพศ ทุกวัยสามารถร่วมกันด าเนินการได้ เช่น การปั่นจักรยาน  ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหาด  เห็นว่าจะเป็นการส่งเสริมการออกก าลังกายแล้ว ยังเป็นการบูรณาการกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้
อีก ได้แก่ การใช้เป็นยานพาหนะในการเรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษาหาความรู้ต่างๆ  รวมถึงการ
รวมตัวกันเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วมใจชุมชน ซึ่งจะเป็นการ     จุดประกาย 
กระตุ้นให้เด็กและเยาวชน ประชาชน หรือผู้พบเห็นทั่วไปได้ตระหนักและเข้าร่วมกิจกรรม       เพิ่มมากข้ึน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงได้จัดโครงการจักรยาน
คุณธรรมขึ้นดังกล่าว 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคนดี  ต้นแบบในเรื่องต่าง ๆ 
ภายในชุมชน 
  ๓.๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในการท างานเพ่ือส่วนรวม  ด้วย
จิตอาสาพัฒนาชุมชน 

๔. เป้าหมาย 
  เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  หมู่ที่ 1 -5 พ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด   

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ประชาสัมพันธ์ให้เด็กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ทางเสียงตามสาย 
  ๖.๒ ประชุมผู้เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับกิจกรรม 
  ๖.๓  ติดต่อประสานงานผู้สูงอายุภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน โดยให้เด็กได้เดินทางไปเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตด้านคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้จากคนดีต้นแบบในด้านต่างๆ 
  ๖.๔  จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕62 – 2564 
 



 
 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  เด็กเยาวชนและประชาชน เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการมีคุณธรรมความซื่อตรงจากปราชญ์
ชุมชนบุคคลต้นแบบต่าง ๆ  และมีจิตอาสาพัฒนาชุมชน และเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต 
 

------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที่ 16 
 

โครงการเด็กและเยาวชนร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชั่น 
………………………………….……… 

๑. ชื่อ  โครงการเด็กและเยาวชนร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชั่น 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึ้นในสังคมไทยและในประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก  ซึ่งต่าง
มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น  โครงการ
เด็กและเยาวชนร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชั่น เป็นโครงการเพื่อการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความส าคัญ
ของการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างทัศนคติที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สนับสนุนให้เกิดการปูองกัน
การทุจริตในกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้จะเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศ ดังนั้น จึงถือเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสร้างจิตส านึก ค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการด ารงชีวิต
และด ารงตนอยู่บนความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังให้เยาวชนมีความเชื่อมั่นที่จะน าพาตัวเองไปสู่ความส าเร็จได้
โดยไม่ต้องพ่ึงพาการทุจริตคอร์รัปชั่น   
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงได้จัดโครงการเด็กและ
เยาวชนร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชั่น   

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑  เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการปูองกันแลปราบปรามการทุจริตสู่เยาวชน 
  3.2 เพ่ือปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกค่านิยม และทัศนคติท่ีดี ยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต ความถูกต้องชอบธรรมและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
  3.3 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเกิดความตระหนัก ในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

  

๔. เป้าหมาย 
  เด็ก และ เยาวชน  จ านวน 40 คน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนวัดกุ่ม(เรือนพูนพิทยา) 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ประชาสัมพันธ์ให้เด็กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ทางเสียงตามสาย 
  ๖.๒ ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม 
  ๖.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นใน
โรงเรียน 
  6.4 จัดกิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “อนาคตเด็กไทย หัวใจสุจริต” 
    
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕62 - 2564 



 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการสร้างค่านิยมและทัศนคติเกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย์ สุจริตและยุติธรรม และมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  

-------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที่ 17 
 

      โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
 ต าบลบ้านหาด   อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 

...................................................................  
๑. ชื่อโครงการ  
     “โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและออกบริการจัดเก็บภาษีนอกท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหาด” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองให้ชัดเจน รวมถึงการกระจายอ านาจด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ และการจัดเก็บ
รายได้ เป็นนโยบายหลักในการน าไปสู่การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น   ฉะนั้นเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและ
กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช าระภาษีต่าง ๆ  รวมทั้งการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนใน
กระบวนการ   ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  ชุมชนในเขตพ้ืนที่   และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในด้านการช าระภาษี   จึงเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหาด  นั้น 
 กองคลัง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด   ได้จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  ขึ้นเพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับรู้ช่องทางในการด าเนินการช าระภาษี
ต่าง ๆ  และยงัส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดีและเต็มใจที่จะช าระภาษี  และค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายในระยะเวลา
ก าหนด 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการช าระภาษีมากขึ้น 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช าระภาษี 

๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารและระยะเวลาในการช าระภาษี 
๓.๔ เพ่ือให้ประชาชนมีทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 

 ๓.๕ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบการประชาสัมพันธ์การช าระภาษี อย่างทั่วถึงสามารถเพ่ิม 
                 การจัดเก็บภาษีได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒ – ๕ จากรายได้ในปีงบประมาณ ๒๕60 
 

๔. เป้าหมาย 
ประชาชน  ผู้ประกอบการค้า สถานบริการต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด   

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562-2564  
 



 
 

 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ จัดท าประกาศการช าระภาษี  

๖.๓ ประสานกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่อยู่ใน
ข่ายที่ต้องช าระภาษีทราบโดยทั่วถึงกัน 

๖.4 ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชน   และผู้ประกอบการในการช าระภาษีประเภทต่างๆ และ
ค่าธรรมเนียม   แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 

๖.5 ออกบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม  แก่ประชาชนและผู้ประกอบการนอกท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหาด 

 

๗. งบประมาณ 
งบประมาณ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 

๘. สถานที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด   อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองคลัง  
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นปัจจุบัน 

๑๐.๒ ท าให้ประชาชนพร้อมใจมาเสียภาษี 
 ๑๐.๓ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการขอรับบริการ 
 ๑๐.๔ สามารถลดการค้างช าระภาษี หรือลูกหนี้ภาษีท่ีมีอยู่จ านวนมาก 
 ๑๐.๕ ท าให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดมากขึ้น 
 ๑๐.๖ ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน 

------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                        ล าดับที่ 18 
 

  โครงการจัดท างบประมาณท้องถิ่นฉบับประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
 ต าบลบ้านหาด   อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 

..................................................  
๑. ชื่อโครงการ  

โครงการจัดท างบประมาณท้องถิ่นฉบับประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
๒. หลักการและเหตุผล 
 งบประมาณ  หมายความว่า  แผนงาน  หรืองานส าหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย  แสดงใน
รูปตัวเลขจ านวนเงิน  จัดท าเพ่ือการปฏิบัติงานในรอบระยะหนึ่ง  ๆ  การจัดท างบประมาณประจ าปี  เป็นการ
บริหารงานการคลังของท้องถิ่นในแต่ละปี จะต้องมีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   เพ่ือเป็นการวาง
แผนการใช้จ่ายเงินในปีนั้นๆ โดยจะมีการประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับ  และประมาณการรายจ่ายที่จะ
ด าเนินการภายในวงเงินประมาณการรายรับที่ก าหนดไว้   ทั้งนี้โครงการที่ก าหนดในงบประมาณรายจ่ายจะเป็น
โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาประจ าปีซึ่งเป็นการสอดประสานระหว่างการวางแผนกับการจัดท า
งบประมาณเพ่ือให้การบริหารงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี  เป็นการ
วางแผนทางการเงิน  ที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ   ใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยการน าเอางบประมาณไปสู่การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ   ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์   ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและร่วมตรวจสอบการใช้งบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และ
ตอบสนองตรงตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่    
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  โดย
เปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบในแบบฉบับที่เข้าใจได้ง่าย  ชัดเจน 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีข้อมูลในการศึกษาและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหาด 

๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนมีทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  ในการมุ่งเน้น
การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร 
๔. เป้าหมาย 

ประชาชน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด   
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2562-2564 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ มีการประชุมเจ้าหน้าที่ทุกฝุาย ในการร่วมกันก าหนดรูปแบบโดยมีเนื้อหารายการตั้งงบประมาณ 
และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ  พร้อมทั้งรายงานการจัดท างบประมาณท้องถิ่น 

 /๖.๒ เสนอ... 
 



 
 

-๒- 
 

๖.๒ เสนอผู้บริหารเพ่ือให้ความเห็นชอบ   
๖.๓ จัดท ารูปแบบและเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เพ่ือแจกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการและใน 
      ชุมชน 

๗. งบประมาณ 
 จ านวนเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท   
๘. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด   อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    

ส านักปลัด  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑  เกิดความโปร่งใสในการจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  ประชาชนได้
รับทราบในแบบฉบับที่เข้าใจได้ง่าย  ชัดเจน 
 ๑๐.๒ ประชาชนมีข้อมูลในศึกษาและตรวจสอบ  การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหาด 

๑๐.๓ ประชาชนมีทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  ในการมุ่งเน้นการ
ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร   
    ---------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
ล าดับที่ 19 

 

โครงการส่งเสริมความซื่อตรงโปร่งใสการบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจา้ง 
องค์การบริหารต าบลบ้านหาด   อ าเภอบ้านลาด   จังหวดัเพชรบุรี 

.................................................. 
๑. ชื่อโครงการ  

โครงการส่งเสริมความซื่อตรงโปร่งใสการบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การจัดซื้อจัดจ้าง  คือกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ แก่หน่วยงานของรัฐ เริ่มตั้งแต่การแสดงความจ านง  
การสร้างเอกสาร   สัญญา   การตรวจสอบ ด าเนินงาน และการเบิกจ่ายเมื่อสัญญาแล้วเสร็จ โดยเป็นระเบียบแบบแผนที่
หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ เพื่อปูองกันการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี   ได้ให้ความส าคัญในการเพิ่มความโปร่งใสและ
เพิ่มขีดความสามารถในการปูองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง   โดยมีเปูาหมายหลักเพื่อท าให้การใช้จ่ายเงินภาษีของ
ประชาชนเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด และการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
ในการจัดซื้อจัดจ้าง หากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต   ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะน าไปสู่การคอรัปช่ันต่างๆ มากมาย เริ่มตั้งแต่การติด
สินบน ค่าน้ าร้อนน้ าชา การสมรู้ร่วมคิด การฮั้วประมูล การเอื้อผลประโยชน์ ไปจนถึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเกิดจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียใช้อ านาจ หรือตัดสินใจโดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง  นักการเมืองผู้สร้างนโยบาย ผู้ประมูล คู่สัญญา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายใน
สัญญา  
 กองคลัง   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  ได้ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบฯ กฎหมาย  และหนังสือสั่งการต่างๆ โดย
เคร่งครัด  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความซื่อตรงโปร่งใสการบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักถึงการท างานท่ีโปร่งใส และตรวจสอบได้  
๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง   
 ๓.๒ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

๓.๓ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า  ได้รับประโยชน์ 
      สูงสุด 

๔. เป้าหมาย 

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ตลอดจนคณะท างานท่ีปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด   
๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด   อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

/๖.วิธีด าเนินการ… 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

-๒- 
 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ จัดให้มีการประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ  ในการด าเนินการและร่วมกันก าหนด 

      แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ๖.๒ ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้  ดังนี้ 
       ๑)  จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มาซื้อ/ขอรับเอกสารสอบราคา  ประกวดราคา  เป็นรายตัวเฉพาะราย  ไม่อยู่ 

 ในใบเดียวกัน  เพื่อปูองกันการเผยแพร่ข้อมูลผู้ซื้อเอกสาร  
      ๒) ประทับตราองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  ก ากับไว้ด้านบนเอกสารใบเสนอราคาและเอกสาร 

          อืน่ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดทุกใบ  และคณะกรรมการเปิดซองหรือพิจารณา 

ราคาจะไม่พิจารณาเอกสารที่ผู้เสนอราคาน ามายื่นโดยไม่มีตราประทับของ องค์การบริหารส่วน 

ต าบลบ้านหาด เพื่อปูองกันการฮั้วประมูล 

       ๓)  ตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางจากเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้  พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล 

  รายละเอียดการค านวณราคากลาง 

       ๔)  แต่งตั้งชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยการคัดเลือก/ ส่งผู้แทนชุมชนเข้า 

  มาร่วมตรวจสอบเป็นกรรมการร่วมด้วย 

       ๕)  จัดประชุมช้ีแจงให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

       ๖)  มีการถ่ายภาพ การจัดซื้อจัดจ้างทุกข้ันตอน   เพื่อแนบฎีกาประกอบการเบิกจ่าย  เพื่อความ 

  โปร่งใสในการตรวจสอบ 
      ๗)  ประชาสัมพันธ์ งบประมาณโครงการสร้าง/ การจัดหาครุภัณฑ์  ที่หมู่บ้านได้รับการจัดสรรงบประมาณ ก่อน

ด าเนินการและงบประมาณด าเนินการให้ประชาชนทราบโดยติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์  แล้วให้กรรมการหมู่บ้านทราบ  เป็น
หนังสือ และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  หรือหอกระจายข่าว 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2562-2564   
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑   เป็นมาตรการปูองกันมิให้เกิดการสมยอมในการเสนอราคา (ฮั้ว)  ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ 
  ทางราชการ   
     

------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที่ 20 
 

โครงการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 องค์การบริหารต าบลบ้านหาด   อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 

..................................................  
๑. ชื่อโครงการ  

โครงการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย พ.ศ.2540 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545    และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546    จึงต่างให้ความส าคัญต่อการบริหารราชการ
อย่างโปร่งใส สุจริต   เปิดเผยข้อมูล    และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบ การใช้อ านาจรัฐในทุกระดับ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี   ได้ให้ความส าคัญในการเพ่ิม
ความโปร่งใสและเพ่ิมขีดความสามารถในการปูองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  จึงส่งเสริมการเข้ามามีส่วน
ร่วมของประชาชน  โดยการเสนอรายชื่อของคณะกรรมการหมู่บ้านในคณะต่างๆ  เข้ามาเป็นผู้แทนชุมชน  เพ่ือ
เข้ามาร่วมตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  ในทุกๆ ขั้นตอน  เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัว  เข้ามามีส่วนร่วม
ปกปูองชุมชนของตนเองไม่ให้เกิดการทุจริตในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการต่างๆ  และเพ่ือให้การ
ด าเนินการนั้นๆ  เป็นไปอย่างถูกต้อง  เปิดเผย  โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้   และชุมชนได้รับประโยชน์
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่คุ้มค่าต่องบประมาณ  
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด   
 ๓.๒ เพ่ือปูองกันการทุจริตในงานที่เก่ียวข้องกับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้เกิดความคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
๔. เป้าหมาย 

ตัวแทนชุมชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด   อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดประชาคม และท าความเข้าใจ ในการเสนอชื่อตัวแทนชุมชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้าง  ในทุกข้ันตอน  อย่างน้อยคณะละ ๒ คน 
 
 
 



 
 

 ๖.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๓๕   และแก้ไขเพ่ิมเติม   
 ๖.๓ ประชุมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ  เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อทราบถึงกระบวนการจัดซื้อ  
จัดจ้างอย่างละเอียดถูกต้อง 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562-2564 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองคลัง  และกองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด   
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑   มีตัวแทนชุมชน  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการใช้
งบประมาณ  ตลอดจนผลส าเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นๆ  ถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์  โปร่งใส  
สามารถตรวจสอบได้  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน 
     
   --------------------------------------------------------------- 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

ล าดับที่ 21 
 

โครงการอบรม การบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อความโปร่งใส 
.................................................. 

1.ชื่อโครงการ  
  “อบรมการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือความโปร่งใส”   

๒. หลักการและเหตุผล 
            ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย พ.ศ.2540 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545    และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546    ต่างให้ความส าคัญต่อการบริหารราชการอย่าง
โปร่งใส สุจริต   เปิดเผยข้อมูล    และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบ การใช้อ านาจรัฐในทุกระดับ 

  การจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นกระบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ แก่หน่วยงานของรัฐ เริ่มตั้งแต่การ
แสดงความจ านง  การสร้างเอกสาร   สัญญา   การตรวจสอบ ด าเนินงาน และการเบิกจ่ายเมื่อสัญญาแล้วเสร็จ 
โดยเป็นระเบียบแบบแผนที่หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ เพ่ือปูองกันการทุจริต   ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ  “ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน” 
    เพ่ือประโยชน์สูงสุดกับส่วนราชการตั้งแต่การส ารวจความต้องการใช้พัสดุ  การตรวจรับพัสดุ  เพ่ือ
ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน ( Value for Money ) ความโปร่งใส   (Transparency)  ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  (Efficiency  and Effectiveness)    และความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของงาน  (Accountability)  
นอกจากนี้ยังจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุทุกครั้งที่ได้ด าเนินการ  โดยการด าเนินการแต่ละ
ขั้นตอน  ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องบันทึกหลักฐานในการด าเนินการ เพ่ือประกอบการพิจารณา  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี   ได้ให้ความส าคัญในการเพ่ิมความโปร่งใสและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปูองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง   โดยมีเปูาหมายหลักเพ่ือท าให้การใช้จ่ายเงินภาษีของ
ประชาชนเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด และการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดอบรม  
“โครงการอบรมการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือความโปร่งใส” ให้แก่ คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  ตลอดจนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  ใช้เป็นแนวกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

2   เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม  มีความรู้ ความเข้าใจ  ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้เป็นไป 
     อย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้   

 



 
 

 
        3. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ     
บริหารส่วนต าบลบ้านหาด   
        4. เพ่ือปูองกันการทุจริตในงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิด 
ประโยชน์สูงสุด 
        5. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการปูองกันละตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
 
4.เป้าหมายของโครงการ 

1. ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน    
2. ตัวแทนประชาคม/ชุมชน ที่มีรายชื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  
หมู่ที่  1–5 รวมทั้งสิ้น  50  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด   อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑  เสนอโครงการต่อผู้บริหารอนุมัติ 
 6.2  ประสานวิทยากรในการให้ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 6.3  ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม 
 6.4  ด าเนินการตามโครงการฯ 
 6.5  สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการฯ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562-2564   
๘. งบประมาณด าเนินการ 
          งบประมาณ 10,000 บาท  
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด  อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
10.ประโยชน์ของการฝึกอบรม 

1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

2. ประชาชนเห็นประโยชน์  และเฝูาระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยการมีส่วนร่วมภาคประชาชน  เพ่ือให้งานมี

ประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ตลอดจนภาคประชาชน

ในการปูองกันการทุจริต 
------------------------------------------------- 

 
 



 
 

 


