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ส่วนที่ 1 
 

บทน า 
 

1. การวิเคราะหค์วามเสีย่งในการเกิดการทุจริตในองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
 การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตท่ีมีอยู่ ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ีท าให้
เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

 
 



4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ี
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าท่ีต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่าง
ของสาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
สามารถน า SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริต
ตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 
 

2. หลักการและเหตผุล  
           

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น 
ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย 
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอรัปช่ันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่ง
ได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรัปช่ันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์
คอรัปช่ัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอรัปช่ันท่ัวโลกท่ีจัดโดย
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 
2555 – 2558 อยู่ท่ี 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศ
ท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผล
คะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย  เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอรัปช่ันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกันการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ( United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ     ว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ี



ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ี
ต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปช่ันเป็นเรื่องปกติท่ี
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานท่ีไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึง
ส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2561 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ี
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศัก ด์ิศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด   ไทยท้ังชาติต้าน
ทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ท่ี 3 (พ.ศ. 
2561 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561)  เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือน
ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อัน
จะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกั นและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง 

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมืองข้าราชการ
ฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good Governance)  



4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายใน
การเฝูาระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 
 

 
 
 
 



ส่วนที่ 2 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ  2561 
มิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ  (บาท)  
1. การ
สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อ
การทุจรติ 

1) โครงการอบรมด้านความรู้คู่
คุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
2) โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคณะผู้บริหารและพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
3) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 
 
 
4) กิจกรรมให้ความรู้ เร่ือง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
5) มาตรการ “จัดท าคู่มือการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

3.1 เพื่อปลูกจิตส านึกให้
บุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งใหญ่มคีุณธรรม
จริยธรรมเข้าใจหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาและใน
การปฏิบัติราชการ 
เพื่อให้บุคลากรสามารถน า 
 
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และการด าเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
เพื่อเป็นการปลูกและปลุก
จิตส านึกการต่อต้านการ
ทุจริต 
 
 
 
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
แก่พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างเก่ียวกับการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
เพื่อผลิตคู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ใหญ่ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
น าไปเป็นองค์ความรู้ในการ
ท างานให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

พนักงาน  เจ้ าห น้าที่  มี คุณธรรม
จ ริยธรรม  เข้ า ใจหลัก ธรรมของ
พระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
บุคลากรและประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 
 
 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ เกิด
จิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตาม
หลักประมวลจริยธรรม 
 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมี
ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง
เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 
“ท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์พื้นที่
สีเขียว” 
 
2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมปลูก
หญ้าแฝก 
 
3) โครงการบริหารจัดการขยะแบบ
บูรณาการ 

เพื่อส่งเสริมประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปลูกต้นไม้เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติฯ 
 
เพื่อปูองกันการพังทลายของ
หน้าดิน 
 
เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนรักษาความสะอาด 

50,000 
 

 
 
10,000 

 
 

50,000 
 

มีพื้นที่สีเขียวในชุมชนเพิ่มขึ้น 
 
 
 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกหญ้า
แฝก 
 
ประชาชนมีจิตส านึกในการรักษา
ความสะอาด 

ส านักปลัด 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 

ส านักปลัด 
 



มิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ  (บาท)  

 
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน/
จัดท าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 
 
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
6) โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
7) โครงการส่งเสริมปลูกพืชผักสวน
ครัวปลอดสารพิษ 
 
8) โครงการจัดท าปุ๋ยอินทรีย์ปลอด
สารพิษ 
 
9) โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
การเกษตร 
 
 
10) โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพ 
 

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนจัดท าโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับ
ประชาชน 
 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับ
ประชาชน 
 
เพื่อส่งเสริมความรู้แก่
ประชาชนในการประกอบ
อาชีพการเกษตร 
 
เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับ
ประชาชน 

 
50,000 

 
 
 

50,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 

10,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 
 

30,000 

 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา
ระบบนิเวศน์ 
 
 
ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
ประชาชนมีสุขภาพดี 
 
 
ประชาชนมีสุขภาพดี 
 
 
ประชาชนมีความรู้ในอาชีพการเกษตร 
 
 
 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

 
ส านักปลัด 

 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 

ส านักปลัด 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 

ส านักปลัด 

 1) โครงการพัฒนาศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชนต าบลทุ่งใหญ ่

เพื่อสนับสนนุการด าเนินงาน
ของกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลทุ่งใหญ ่
 

30,000 
 

คณะกรรมการสภาเด็กฯด าเนิน
กิจกรรมได้เหมาะสม 

กอง
การศึกษาฯ 

มิติที่ 1    2  มาตรการ 1 กิจกรรม 
13 โครงการ  

 460,000   

2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 

1) กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่ อแ สดง เ จตจ าน งทา ง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วย
การจัดท าแผนปูองกันการ
ทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

 

- การบ ริห า รราชการขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 
ส าม า รถ ปู อ ง กั นก า รทุ จ ริ ต ขอ ง
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ 

 

ส านักปลัด 



มิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ  (บาท)  

 1) มาตรการการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล  
 
 
 
2) มาตรการออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
 
 
3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 
 
 
4) กิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” 
 
 
 
5) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 
 
6) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
 
 
7) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 
 
 
 
 
8) โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
 
 
 
 
๙) โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุนบริหาร
จัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของอปท.ในเขตอ าเภอ
โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 

เพื่อก าหนดมาตรการด้าน
ความโปร่งใสในการบริหาร
บุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

 
เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชนให้ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว เป็น
ธ ร ร ม ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
ต้องการของประชาชน 
 
เพื่อให้การบริหารงานบุคคล
ด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมี
ความโปร่งใส เป็นธรรมและ
สามารถตรวจสอบได้ 
 
เพื่อให้บุคลากรฝุายบัญชี 
กองคลั ง  มีความ รู้ความ
เข้ า ใ จ ในการปฏิบั ติตาม
ระ เบียบ  ป ระกาศ  และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 
 
เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน
ด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 
เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้
โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ 
 
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จั ด ซื้ อ  – จั ด จ้ า ง ต า ม
โครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่ วน
ต าบล 
 
เพื่ อ เป็ นกา รส ร้า ง ความ
โป ร่ง ใสในการให้บ ริการ
สาธารณะการให้บ ริการ
ประชาชนให้ เกิดความพึง
พอใจ 

 
เพื่อให้ประชาชนมีศูนย์รวม
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
30,000 

 
 
 
 
 

25,000 

ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้าน
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม่น้อยกว่า 90 % 

 
 

ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่
ได้รับอยู่ในระดับดี 

 
 
 
 

มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 
 
 

บุคลากรกองคลัง มีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

 
 
 

ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการ
บริหารงานของหน่วยงานด้วยความ
โปร่งใสมีประสิทธิภาพ 

 
มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 

ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อจัด
จ้างทั้งหมด 

 
 
 

ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 

 
 
 

ประชาชนมีศูนย์การกลางในการ
รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
 

 
 

กองคลัง 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 



มิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ  (บาท)  

 1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 2) โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 
3) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
4) มาตรการมอบอ านาจของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

เพื่อลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานการบริการ
ประชาชน 
 
 
 
เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
บริการได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและถูกต้อง 
 
เพื่อให้การบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่ วน
ต าบลทุ่งใหญ่ ภายใต้กรอบ
อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและ
เกิ ด ป ร ะ โ ยช น์ สู ง สุ ด แ ก่
ราชการ 
 
เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ 
ของฝุายบริหารเป็นไปโดย
รอบคอบ  ตามหลั กกา ร
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 

ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว
ในการติดต่อขอรับบริการ และมีความ
พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง
เจ้าหน้าที่ 

 
 

ประชาชนได้รับการบริการได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

 
 

การบริหารราชการ การด าเนินงาน 
การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและ
รวดเร็ว ตลอดจนการอ านวยความ
สะดวกและการให้บริการประชาชน/
บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

ร้อยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

 1) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
 
2) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ
แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มี
จิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
4) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลที่มคีวาม
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 
เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
แก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ใหญ ่
 
เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและ
เยาวชน ที่ให้การสนับสนุน
การด าเนินการกิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่
เป็ นป ระ โยช น์แก่ ชุ ม ชน 
สั งคม และประเทศชา ติ
อย่างต่อเน่ืองให้สังคมได้รับรู้ 
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและ
เป็นวิทยากร ประจ าศูนย์
เรียนรู้ ถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกร 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 

 
 
 
- 

จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
 
 
ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
ห น่ ว ย ง า น  อ ง ค์ ก ร ดี เ ด่ น  ผู้ ท า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 
 
ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
 
 
 
 
เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัคร
ใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และ
น ากลับไปด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

 
กอง
การศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 



มิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ  (บาท)  

 1) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 
 
 
 
 
2) กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งใหญ”่           
 
 
 
 
 
3) กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 
4) มาตรการ “ใหค้วามร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”    
 
 
 
5) มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
เก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน”   
 
 
 
 
 
 
 
 6) มาตรการ “ด าเนินการเก่ียวกับ
เร่ืองร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ” 
 
 
 
 
 

เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม ตาม
แนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 
เพื่อให้การปฏิบั ติราชการ
ตามข้อตกลงกา รป ฏิบั ติ
ราชการของหน่วยงานระดับ
ส านัก/กอง/ฝุ าย เป็นไป
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ป ระสิ ท ธิ ผ ล  และ บรร ลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 
เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ 
กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 
 
 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไก
การตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระที่มี
ห น้ าที่ ตร วจสอบองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี
ประสิทธิภาพ 
เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับ
แจ้งเร่ืองร้องเรียนต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
เพื่ อส ร้างจิตส า นึกให้แก่
พ นั ก ง า น ส่ ว น ต า บ ล 
พนักงานครูองค์การบริหาร
ส่วนต าบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานจ้ า งตาม
ภาร กิ จ และ ลู ก จ้ า ง ขอ ง
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ใหญ่  ยึ ดมั่ น ในคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีและตระหนักถึง
ความส าคัญของภัยของการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 

มีก า รจัดท า ข้ อตกลงกา รป ฏิบั ติ
ราชการ 

 
 

 
 

มีก า รจัดท า ข้ อตกลงกา รป ฏิบั ติ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่มี
มาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือ
รับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ให้
ค ว าม ร่ ว มมื อ ใ นก า ร ตร วจ สอ บ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่จาก
หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
เจ้ าห น้าที่ รับผิ ดชอบด า เ นินกา ร
เกี่ยวกับเ ร่ืองร้องเ รียนด าเนินการ
จัดการเร่ืองร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ตามคู่มือ
ด าเนินการเร่ืองร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่โดยปฏิบัติ
ต า ม ขั้ น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูา
ระวัง และติดตาม ตรวจสอบการ
ท างานของเจ้าหน้าที ่

ทุกกอง 
 
 

 
 
 

ทุกกอง 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกกอง 
 
 
 
 
 

ทุกกอง 
 
 

 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักปลัด 

 9 มาตรการ 12 กิจกรรม 
 4 โครงการ 

 55,000   



มิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ  (บาท)  

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน 

1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของอบต.ทุ่งใหญ่ให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น” 
 
 
 
 2) กิจกรรม “การออกระเบียบ
จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) โครงการอบรมให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 
 
 
 
 
 
 
 
4) โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารอบต. 
 
5) โครงการรณรงค์การปูองกันและ
ปราบปรามทุจริตภาครัฐ 
 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
อั น เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถู ก ต้อ ง และ ไม่ บิ ด เบื อ น
ข้อเท็จจริง  
 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 
จึงจัดท าระเบ ียบองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ ่งใหญ่ 
ว่าด้วยข ้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2556 และ
ประกาศองค์การบริหารส่วน
ต า บ ล ทุ่ ง ใ ห ญ่  เ ร่ื อ ง 
ค่าธรรมเนียมการท าส าเนา
และการรับรองส าเนาข้อมูล
ข่ า วส า รของศู น ย์ข้ อมู ล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งใหญ่ขึ้น 
 
เพื่อให้ผู้ เข้า ร่วมกิจกรรม
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การมีคุณธรรม จริยธรรม
และความโป ร่งใส ในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิ ใ นการ เข้ าถึ งข้ อมู ล
ข่าวสารตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 
 
เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 
 
เพื่อให้การปฏิบัติงานภาครัฐ
เป็ น ไ ป ด้ว ยค ว าม สุ จ ริ ต
ยุติธรรม 

- 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 

 
 
10,000 

จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 
 
 
 
มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ใหญ่ ณ ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น 
 
 
ประชาชนได้รับข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 

กองคลัง 

 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเวที
ประชาคม/เวทีประชาพิจารณ์/แผน
ชุมชน 
 
 
 
2) การด าเนินงานศูนย์รับเร่ืองราว
ร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่
เ ป็ น ม า ตร ฐ า น สา ม า ร ถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
จั ด ท า แ ผ น ชุ ม ช น แ ล ะ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
เพื่อรับทราบปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหา
ได้อย่างถูกต้องหรือน ามา
เป็นข้อมูลในการท าแผนงาน
โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
 

30,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐาน
ส าหรับใชใ้นการวางแผนพัฒนาชุมชน
และพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
มีสถิติจ านวนเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน 
ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้
เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน 
แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 



มิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ  (บาท)  

3) มาตรการก าหนดขั้นตอน/
กระบวนการเร่ืองร้องเรียน 
 
 
 
4) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
ณ ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

 
รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ 

- 
 
 
 
 
- 

สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตาม
เร่ืองที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
 
 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุก
ฝุาย 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

 1) มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) กิจกรรมประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมต าบล 
ประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
และตัวแทนประชาชนจาก
ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็นใน
ก า ร จั ด ท า ร่ า ง แ ผ น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ใหญ่ และแผนพัฒนาสี่ ปี
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ใ ห ญ่ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคมองค์การบริหาร
ส่ ว น ต า บ ล ฯ  แ ล ะ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ใ ห ญ่ ก า ห น ด ด้ ว ย ค ว า ม
ถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
 
เพื่อให้การบริหารจัดการ
เป็นไปตามหลักการมีส่วน
ร่วมของประชาชน โปร่งใส 
แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้ เ พื่ อ
เ ผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้ ใ ห้ กั บ
ประชาชนถึงการมีส่วนร่วม
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่ อ รั บ ฟั ง ค ว า มคิ ด เห็ น 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ท้องถิ่น และรายงานการ
ด า เ นิ น ง า น ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ อีกทางหน่ึงด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่มี
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งใหญ่เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่าง
หรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ใหญ่และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่เพื่อใช้เป็น
แผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บ ริหา รส่ วนต าบลทุ่ ง ใหญ่ คว าม
ต้องการของประชาคมและชุมชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และ
ให้ความส าคัญในการต่อต้านการ
ทุจริต 

 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถ
เข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วน
ร่วม ตระหนักถึงความส าคัญของการ
กระจายอ านาจและเป็นการสร้าง
ทัศนคติที่ ดีระหว่างประชาชนและ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ  (บาท)  

3) กิจกรรมการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) มาตรการแต่งต้ังตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
6) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 
 
 

เ พื่ อ ใ ห้ ค น ใ น ชุ ม ช น ไ ด้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้
เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและ
ข้อจ ากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมี เปูาหมายมี
ช่องทางในการแก้ไขปัญหา
ของชุมชนได้อย่างเหมาะสม
และครอบคลุ มส ามา รถ
ก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนได้
คิ ด เ ป็ น แ ล ะ ก ล้ า ที่ จ ะ
ตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
 
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน 
(โดยวิธีผ่านการประชาคม) 
ในการมีส่วนร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่ งใหญ่         
อย่างแข็งขันส าห รับการ
ท างานขององค์การบริหาร
ส่ ว น ต า บ ล ทุ่ ง ใ ห ญ่ ไ ด้ มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาชน
แล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก ล ไ ก ภ า ค
ประชาชน (โดยวิธีผ่านการ
ประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการ
การปูองกันการทุจริตใน
องค์การบริหารส่วนต าบล
น่ันคือ ไ ด้ท าห น้ าที่ อ ย่ า ง
ถูกต้อง 
 
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานและ
ตรวจสอบการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งใหญ ่
 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานองค์การบริหาร
ส่ วนต าบล ให้ เกิ ดความ
โ ป ร่ ง ใ ส  ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้ 
เ ส ริม ส ร้ า ง บท บา ทข อ ง
ประชาชน 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับ
ทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุน
บุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชน
คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้ เกิด
ทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้ง
ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการ
ท างานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของ
ตนเองได้ 

 
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานและตรวจสอบการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งใหญ ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดีขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
 
 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้า
ม า ร่ ว ม ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ น ก า ร
บริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่ ง ใหญ่  ห รือ โครง การที่ มี
ผลกระทบ ต่อค วาม เป็ นอ ยู่ข อง
ประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วน
ต า บ ล ทุ่ ง ใ ห ญ่ มี ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส 
ตรวจสอบได้ 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

มิติที่ 3 4 มาตรการ 5 กิจกรรม 
4 โครงการ 

 150,000   



มิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ  (บาท)  

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1) โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี  
 
 
 
2) โครงการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 
3) กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) มาตรการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน 

เพื่อจัดวางระบบการควบคุม
ภายในตามระเบียบ คตง. ว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 
เพื่อติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายใน ระดับ
องค์กรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ท าให้การใช้
ท รั พ ยา ก ร เป็ น ไ ปอ ย่ า ง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลด
ขั้นตอนการปฏิบั ติ ง านที่
ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลด
ความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่
อาจมีขึ้น 
เ พื่ อ ใ ห้ ส่ ว น ร า ช ก า ร ที่
รับผิ ดชอบจัดท าและน า
แ ผ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห รื อ
บริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพื่อควบคุมลด
ความเสี่ยง ในการปูองกัน
หรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การร่ัวไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจ 

- 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
 
 
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 
 
มีรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จ
ตามก าหนดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนราชการที่ รับผิดชอบมีการน า
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ไปด าเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

 1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการรับ 
การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งใหญ ่
 
3) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ 
 
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ใหญ่  เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 
 
 
เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ขององค์การบริหารส่ วน
ต าบลทุ่งใหญ่ 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงิน
การคลังและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและ
ได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ท า
ให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งใหญ่ มีความโปร่งใส 
โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบ
และไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
 

กองคลัง 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 

กองคลัง 

 1) โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
นอกสถานที่เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างและคณะผู้บริหาร 
 

เพื่อให้คณะผูบ้ริหารและ
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะฯ 

 

150,000 
 
 
 
 

กลุ่มที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์และการบริการที่ดี 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 



มิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ  (บาท)  

2) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
3) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

เพื่อสร้างการเ รียนรู้และ
ประสบการณ์การท างาน
ให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้
มีความเข้าใจในการท างาน
ตามบทบาทและอ านาจ
หน้าที่ 

 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีบทบาทในการปฏิบั ติ งาน 
และการมี ส่ วนร่ วมในการ
ท างาน 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 

สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความ
เข้าใจในการท างานตามบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ 
 
 
 
 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งใหญ่เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

 1) มาตรการเฝูาระวังการคอรัปชั่น
โดยภาคประชาชน 
 
 
2) มาตรการการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกัน
การทุจริต 
 
3) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต 

สนับสนุนให้ภาคประชาชน
ร่วมกันเฝูาระวังการ
คอรัปชั่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อสร้างแกนน า แนวร่วม
และเครือข่ายในการรักษา
ผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปูองกันการทุจริต 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเร่ืองการคอรัปชั่นและสามารถ
ตรวจสอบการคอรัปชั่นได้ 
 
ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและ
เครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์
ของท้องถิ่น 
 
น าเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียนไป
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

ส านักปลัด 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
ทุกส่วน 

มิติที่ 4 3 มาตรการ 7 กิจกรรม 
3 โครงการ 

 

 150,000  150,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ส่วนที่ 3 
 
 
 
 
 

 
 



ส่วนที่ 3 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมด้านความรู้คู่คุณธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างย่ังยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับกระแส     
โลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศน้ันๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้
อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้
เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการอบรมด้านความรู้คู่คุณธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง
จิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ  
ธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้แก่พนักงาน 
 6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการ
เสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ 
หรืออาพาธ เป็นต้น 



7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงาน เจ้าหน้าท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และ
การปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชวีิตของคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญย่ิงในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จ       ทั้ง
ด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรน้ันๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับบุคลากร
ที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับ
บทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทน้ันๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหาก
บุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรน้ันๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การท างานสูงแล้ว 
ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น า
ทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าท่ีและบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ต้ังใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ
งาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพา
องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากย่ิงข้ึน มีความโปร่งใสมีการปูองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตาม
หลักการแห่งธรรมาภิบาล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จึงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะ
ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลข้ึน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้   ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ
ข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและ
ต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับ
บริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดีย่ิงข้ึน 
 3.3 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 



4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ท้ังหมด จ านวน   75   คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 7.1 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
 7.2 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 7.3 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและเกิดความ
เหมาะสม 
 7.4 ประเมินผลโครงการฯ 
 

8. งบประมาณ 
 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้
อย่างแท้จริง 
 10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กรต่อการท างาน 
ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาท่ีดี 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรม โดยก าหนดกลไกและระบบในการ

บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
ซึ่งมีการก าหนดข้ันตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง      
ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก   ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิ ดชอบ,ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากน้ี ส านักงาน ก.พ. ได้
ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ      พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์     ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส า นักงาน ก.พ. ที่ นร 



1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับ
ใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ใหญ ่ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล” ข้ึน เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุาย
การเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน 
 3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จ านวน 75 คน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ โดยเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต ให้
ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้
แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และ
ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติ
สืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้อง
ค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตาม
อ านาจหน้าท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์       ทับ
ซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่าน้ัน แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ ใช่รูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือ
การที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดย
มิชอบ ท้ังน้ีหมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 
2561 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าท่ี เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน         
แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเก่ียวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งใหญ ่
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่มีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรม
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น มุ่งสู่
การเป็นข้าราชการท้องถ่ินไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบ
ราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเก่ียวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพ่ือน า
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกัน
การทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ีในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่จึงได้
ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย
ให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไป
เป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริต         
คอรัปชั่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 
 



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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ “ท้องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์พื้นที่สีเขียว” 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
เน่ืองด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ท าให้อุณหภูมิ

โลกสูงข้ึน หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิด
ความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น      ส่วนหน่ึงเป็นผล
มาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์ ดังน้ัน ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่
ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่       สีเขียวจึงเป็นหนทาง
หน่ึงในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเน่ืองจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิต
ก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่น้ัน ๆ ลงได้อย่าง
น้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่   จึงได้จัดท าโครงการ “ท้องถ่ิน
ไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว” ข้ึน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งใหญ่เพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะร่วมกัน 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในต าบลทุ่ง
ใหญ ่
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรที่มี
และลดภาวะโลกร้อน 
 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแก่ประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน  500  ต้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลทุ่งใหญ่  อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร 
 
 



6. วิธีด าเนินงาน 
 6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในท้องถ่ินเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้ 
 6.3 จัดหากล้าไม้ พันธ์ุไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
 6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนใน
ท้องถ่ิน 
 6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000   บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 10.2 ท าให้เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
 10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นในชุมชน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างหน่ึงของประเทศ  มีผลต่อความเสื่อมโทรมของทรั พยากรดิน  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการปูองกันและแก้ไขปัญหาจึงพระราชทาน
พระราชด าริให้มีการน าหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์  ปูองกันการชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีข้ึน  
เน่ืองจากหญ้าแฝกเป็นพืชที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ง่าย  มีรากที่ยาว  แผ่กระจายลงไปในดินตรงๆเป็นแผง และง่ายต่อการ
ดูแลรักษา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  ในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนมากที่สุด  
โดยได้อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (ข้อ 16,24) และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 23 (ข้อ 1) ได้เล็งเห็น
ความส าคัญในการปลูกหญ้าแฝก จึงจัดท าโครงการส่งเสริม กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก กิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือปูองกันการพังทลายของดินบริเวณคันคลองและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีข้ึน 
 3.2  เพ่ือให้ประชาชนโดยทั่วไป  ส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
 3.3  เพ่ือส่งเสริมประชาชนใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ า  เพ่ือความย่ังยืนทางการเกษตร  
 
 
 
 



4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ปลูกหญ้าแฝกบริเวณคันคลองในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จ านวน 19 หมู่บ้าน  
 4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  ทุ่ง
ใหญจ่ านวน 19 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  
 4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งใหญ่พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 19 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน 
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ และแหล่งน้ า คู คลอง ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ (กลุ่มรวมทุกชุมชน) 
 6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดต้ังกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 
 6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 
 6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกหญ้าแฝกในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท าความสะอาดถนน
และพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น 
น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนมีมากข้ึน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

  โครงการพัฒนาท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงาน
ต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตาม
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พอ
อยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย         ดังน้ัน โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่



อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นข้ันตอนตามล าดับความ
จ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้  และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากน้ัน ยังมุ่งเน้นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมี    ส่วนร่วมของเกษตรกร 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จึงจัดท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหน่ึงใน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลทุ่งใหญ่ 
 3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในต าบลใหญ่ 
 3.3 สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
 3.4 สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ 
 3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลทุ่งใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ 
 6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
 6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเพาะเห็ด 
 10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการแปรรูปเห็ด 
 10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
 10.4 มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
 10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีข้ึน ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ปุวยที่มารับบริการรักษาพยาบาลที่

โรงพยาบาลมีจ านวนมากข้ึนเรื่อยๆ และอัตราการปุวยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพ่ิมสูงข้ึน โรงพยาบาลก็ ต้องเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาล
เพ่ือให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องเสียงบประมาณในการด าเนินการเป็นอันมาก และเป็นการแก้ปัญหาที่
ปลายเหตุเน่ืองจากต้นเหตุของปัญหาสุขภาพที่ส าคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปน
สารเคมี หรือผักผลไม้ที่ไม่ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทางการค้าและ
พาณิชย์ ท าให้สารเคมีที่เป็นโทษเหล่าน้ัน ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง แนวทางในการปูองกันปัญหาที่เป็นการแก้ที่
ต้นเหตุแบบยั่งยืน คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหน่ึงที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี มีประโยชน์     แต่
กระน้ันส าหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ในการที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้การปลูกผักด้วยตนเอง ชุมชนบ้านสวน
พอเพียงตระหนักในปัญหาน้ี จึงได้ร่วมกันจัดต้ังโครงการน้ีข้ึน 

 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง 
 3.2 เพ่ืออนุรักษ์พืชผักถ่ิน พันธ์ุพ้ืนเมือง และขยายพันธ์ุพืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้ 
 3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจากการใช้สารเคมี
สงเคราะห์ใดๆ  
 3.4 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลทุ่งใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ข้ันเตรียมการ 
  - มีการวางแผนการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดต้ังทีมงานที่เป็นผู้ประสาน 
  - รวบรวมบล็อกของสมาชิกที่ปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
  - บางกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดต้ังทีมงานที่เป็นผู้ประสานงาน 
 6.2 ข้ันปฏิบัติ 
  - รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกท่ีให้ความรู้เก่ียวกับการปลูกและดูแลผักอินทรีย์ เพ่ือให้สมาชิกที่
ร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ 
  - แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธ์ุผัก 
  - กระตุ้นการน าเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกันและกัน 
  - จัดให้มีการน าเสนอผลผลิตอย่างต่อเน่ือง โดยมีการก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 
 6.3 ข้ันประเมินผล 
  - การน าเสนอผลงานที่ก าลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่ส าเร็จแล้ว 
  - มีการส ารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพ่ือการบริโภค (จ านวน
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ) 
  - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน 
  - ข้ันปรับปรุงและพัฒนา 



  - มีการสรุปปัญหาที่ได้ จากการด าเนินการที่ผ่านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน 
  - ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธ์ุพืชสวนครัวส าหรับให้บริการสมาชิก 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกที่ร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ 
 10.2 สมาชิกสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง 
 10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ 
 10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน 
 
 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบลทุ่งใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ในปัจจุบันการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้าน

คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างย่ังยืนน้ันคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่
ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่ งกฎหมาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ
และหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังน้ี (9)      จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นไ ด้อย่างมี
ความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ น้ัน 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลทุ่งใหญ่ ข้ึน เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชน
เติบโตข้ึนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและ
เยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่
คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม      มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท า
ใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 



3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนต าบลทุ่งใหญ่   จ านวน   50   คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับ
ตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 5.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 30,000  บาท 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

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

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้
อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2561 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศ
ไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 



ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจาย

อ านาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหน่ึงในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความย่ังยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะท า
ได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 

ทั้งน้ี ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมข่ืนใจให้แก่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบกับมี
ปัจจัยนานัปการที่คอยย่ัวยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถ่ินส่วนให้เหือด
หายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันน้ีก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน 
เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความ
เป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถ่ิน อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่
คนท างานในท้องถ่ินจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของ
ความเสียหายของรัฐ ท่ีคนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจาก
การทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ดังน้ัน จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานด้วย
ความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยการจัดท าแผน
ปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 6.3 จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 



 6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่เป็นบุคลากรที่
มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระ
ราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีน้ัน ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ 
 ดังน้ัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคลข้ึน 



3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 
คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบรหิารส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่า
ระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได้ 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหวัหน้าส่วน
ราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึงที่มีอ านาจหน้าที่
ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ัน มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจาย
อ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างย่ิงต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการ
กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับ
การอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับแต่งต้ังในการสั่ง
หรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลข้ึน  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในต าแหน่ง
หน้าท่ีราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด



องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้า
ส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปรง่ใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นกระบวนการหน่ึงของการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งใหญ่ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของ
เรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร  ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยเหตุผลน้ีเองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการ
สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 



5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล โดย
แต่งต้ังปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการ พนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
 6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล โดยประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดพิจิตร เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

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

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแนวทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามข้ันตอนของ
ระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากร กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  



5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ วันที่ 1 ตุลาคม   ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีถัดไป 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรกองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผู้อ านวยการกองคลัง 
 4.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 



 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเป็น
ประโยชน์กับประชาชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 
 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2 มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง 
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังน้ัน การที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่
ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม 
ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 
ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดท าประกาศ ดังน้ี 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 



  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ มีหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล และหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลและในการปฏิบัติหน้าท่ีน้ันต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาร
ธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด 
ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีน้ัน จะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับ
การอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการน้ีข้ึนมา  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดยยึดประโยชน์
สุขของประชาชน 



 3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขต
จังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัดหรือนอกเขต
จังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่ก าหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
 6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ งบประมาณ 30,000 บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์ กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการ
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองทุกปีน้ัน 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
ภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้



อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง
กระบวนการท างานหรือลดข้ันตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็น
ส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญใ่ห้สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนที่ ต าบลทุ่งใหญ ่
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ  และการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องน้ันโดยตรง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 



 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากย่ิงข้ึน 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มา
ของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน” และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มี
การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาน้ี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังน้ันงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหน่ึงของระบบการบริการ
สาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ือ งาน
บริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ
บริการ 
 3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญแ่ละผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงปูายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลาท า
การ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 



 6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องในการจัดท าโครงการ
มาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดีย่ิงข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรน้ัน ก็เพ่ือเป็นการช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความ
รับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการ
เรื่องน้ันเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังน้ัน การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน แต่ทั้งน้ีต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้า
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ทุกส่วน ท่ีได้รับมอบหมายทราบ 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวยความสะดวกและ
การให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งใหญ ่

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเอาไว้ การที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการ
ประพฤติมิชอบในข้ันตอนต่างๆ เกิดข้ึนได้ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้
ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.2 เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าท่ี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา 
 6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 



2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้การมีคุณธรรม 
จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหา
การก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จึงจัดให้มี
การยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่คนดีเหล่าน้ันให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคม
แห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เน่ืองจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 
 3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น กุศโลบายหน่ึงใน
การปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากย่ิงข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน/ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทาง
สื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  
2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญในการพัฒนา
สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี
คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี 
ดังน้ัน เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความต้ังใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเน่ือง เป็น
แบบอย่างแก่ประชาชนต าบลทุ่งใหญ ่ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่อย่าง



สม่ าเสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน 
หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
 3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งใหญต่ระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่มี
ค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการ
คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
 6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกและได้
คะแนนสูงสุด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ทุ่งใหญ่ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุง่ใหญ ่
 10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของ
การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากน้ียังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุน
การด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้
บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ต้ังใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเน่ืองในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือ
เป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเน่ืองให้สังคมได้รับรู้ 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3.3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองและกว้างขวางย่ิงข้ึน 
4. เป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่ต าบลทุ่งใหญ ่

5. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ 
 6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังน้ี 
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินดีเด่น เพลงพ้ืนบ้าน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสก
นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ต้ังแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไข
เพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรใน
สมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้ง
พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและ
จ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้
ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็น
อีกแนวทางหน่ึงที่น่าสนใจ เน่ืองจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้
สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการ
ลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่
ครอบครัวอีกด้วย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจาก
การด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลทุ่งใหญ่คัดเลือก
ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน า
ผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมราบได้อีกทางหน่ึง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่
เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอด
ความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างย่ังยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจ าศูนย์เรียนรู้ 
ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์เรียนรู้ภายในต าบลทุ่งใหญ่ 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลทุ่งใหญ ่
 5.2 ด าเนินโครงการเศรษฐกจิพอเพียง  
 5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งต้ังให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้ 
 5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
 5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม  

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 ส านักปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

 
 
 
 
 
 



9. ตัวชี้วัด 
 9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนองพระราชด าริ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ศูนย์
สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปูาหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษา
โครงการฯ จ านวน 100 คน 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน 
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลหนองตาแต้มได้ 
 10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน มี
เกษตรกร 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการประเมินที่
ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึ น
ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร 
หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังน้ัน วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดย
การสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้ึน เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการ
ด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถ่ินที่มีดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 



 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ”่ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ
ส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วม
ของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งน้ีตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีก าหนด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่กับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ และหัวหน้า
ส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนด 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ  
 3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเปูาหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการแต่ละมิติ ดังน้ี 



1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการประเมินผล
การปฏิบั ติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้
การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตามผลการ
ด าเนินงานดังกล่าว 
 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติราชการใน
เบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเย่ียม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีเ่พือ่การตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่เน่ืองจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัย
ส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วย
ปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ใหญยั่งให้ความส าคัญกับการตรวจสอบ
ภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้มอบหมายให้
หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน     นับ
จากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะ



ด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝุายนิติการและด าเนินการ
ทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณี
มีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
 นอกจากน้ี ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต และผล
การบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

6. วิธีด าเนินการ 
 - ทุกส านัก/กอง/ฝุาย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญม่ีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญม่ีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทได้ให้อ านาจ
ข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนิน
กิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าท่ีที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าท่ีส าคัญ 



 ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
อิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

6. วิธีด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาท ิ
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลทุ่งใหญ่จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถย่ืนค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะน้ัน เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่รวมถึงจัดท า
คู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ข้ึน เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับ
แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 
 



3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้
ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ใหญต่ามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเก่ียวกับเรื่องรอ้งเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่วา่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเน่ืองจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการน้ีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จึงได้จัดท ามาตรการการ
ด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ว่า
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั ้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบ ช่องทางการร้องเรียนแนว



ทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็น
การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนือ
อ านาจที่ตนมีได้อีกทางหน่ึงด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการศึกษาในองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและ
ตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการศึกษาในองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบความผิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
 6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่องทางการ
ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าท่ี 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ     โดยเรียก
สถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่าง
กว้างขวางในการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่จึงได้ให้มีสถานที่
ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและ
แผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่
ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของ
ตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่จ านวน 1 แห่ง 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่(ภายในศูนย์บริการร่วม องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ)่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งใหญ”่ 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับ
มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปน้ีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วน
ร่วม สามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ข้ึน 
 2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ จ าหน่าย   จ่าย
แจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
 3. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังน้ี 
  3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้าหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานที่จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 
 2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จ านวน 1 ฉบับ 
 4. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 6.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริ หารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 เริ่มต้ังแต่ตุลาคม  เป็นต้นไป ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 



10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งใหญ ่
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหน่ึงในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีและ
ส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะ
หน่วยงานภาครัฐ โดยหน่ึงในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคล
ย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมาก
ย่ิงข้ึน 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญใ่ห้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ    จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างย่ิงซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
 ดังน้ัน เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่มีความโปร่งใสในการท างานมากย่ิงข้ึน จึงได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะ
สามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความ
เข้มแข็งย่ิงข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการท างานและมี
ความรู้เก่ียวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมอบรม   จ านวน  100  คน 
 (ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน 90 คน) 
 ผลการเรียนรู้เฉลี่ย   ร้อยละ  80 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ  80 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 ข้ันตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
 ข้ันตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ข้ันตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
 ข้ันตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
 ข้ันตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 



8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม/เวทีประชาพิจารณ์/แผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการท างานร่วมกัน
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไก
ส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ได้ด าเนินการ
จัดโครงการจัดเวทีประชาคม/เวทีประชาพิจารณ์/แผนชุมชนเพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล ทุ่ง
ใหญ ่รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีถัดไป องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ใหญจ่ึงได้จัดให้มีโครงการจัดเวทีประชาคม/เวทีประชาพิจารณ์/แผนชุมชนข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
 3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
 3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วม 
 3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 19 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล    
ทุ่งใหญ ่ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 
 6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



 6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
 6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
 6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
 6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
 6.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน 19 หมู่บ้าน 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถ่ิน 
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบล 
 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทกุข์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง 
โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูล
ในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพ้ืนที่ 

4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความ
เชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความ
หลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดข้ึนตามมาได้ 



5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน 
ดังน้ี 
 6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 056902036 ทุ่งใหญ่ ทางโทรสารหมายเลข 056902036 
 6.3 ทางเว็บไซต์  
 6.4 ทางไปรษณีย์ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งใหญ่  
  9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้งจะต้องมีการ
ตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็น
ธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วมตรวจสอบ
การด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

9. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กร
จัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญใ่นฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล มี
องค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญข้ึ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่และแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ใหญใ่ห้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งใหญก่ าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่บางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด ในวันที่ 16 กันยายน ของทุกปี องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องด าเนินการคัดเลือก
บุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่แทน
กรรมการฯ ท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายใน 30 กันยายน ของทุกปี เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจั ดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่
ก าหนด 



8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่เพ่ือ
เป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ความต้องการของประชาคมและ
ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าป ี

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และมีจ านวน
หลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่จึงได้จัดท าโครงการ ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี  
ข้ึน เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมี ส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
พัฒนาท้องถ่ินตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับ
ประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ท้องถ่ิน และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ อีกทางหน่ึงด้วย 
 
 

4. เป้าหมาย 
 ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ าต าบล อาสาสมัคร
สาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
 5.2 แต่งต้ังคณะท างาน 
 5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

7. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
 



9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญของการกระจาย
อ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
 

1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถ่ินเป็นส าคัญ              
จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหน่ึงในชุมชน สร้างแผนชุมชนข้ึนมาด้วยตนเอง ดังความหมายของแผน
แม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมด้ังเดิม และว่ิงตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับ
การเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคต
ได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความต้องการ
ของชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมี
เปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าท่ีจะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4. เป้าหมาย 
 ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสายในหมู่บ้าน 
 5.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
 5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติ
ที่ดี เอือ้อาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน
ของตนเองได้ 
 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ
มาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่         
อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและ
ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การ
บริหารส่วนต าบลน่ันคือได้ท าหน้าท่ีอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน 

5. วิธีการด าเนินการ 
 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่อย่างแข็งขัน
ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน
ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น
กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเ รียนรู้ท าความเข้าใจ
ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดและส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลว่า
สัมฤทธ์ิผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าผลที่ได้จาก
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
 ดังน้ัน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 



 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งใหญแ่ละเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
 3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 6.4 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) จ านวน 7 คน 
ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล               เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังน้ี 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย
แล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งใหญส่ าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอื่นๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญม่อบหมาย 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่
พร้อมตัวชี้วัด 
 6.9 การติดตามและประเมินผล 



 6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุงด าเนินการแก้ไข
ต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งใหญ ่

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 
7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง
บทบาทของประชาชน 
 2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ใหญ ่

4. เป้าหมาย 
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการโครงการ 
 6.1 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หรือ
โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่าง
เป็นข้ันตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนว
ทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังน้ัน การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญเ่ป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบายที่ก าหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งใหญ ่

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความส าคัญ
ของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 



 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้าน
อื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจน
ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด เพ่ือให้มั่นใจ
ได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานมากข้ึน 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 10.4 ลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดให้
หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่จึงได้มีการจัดท า
และรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ใหญ่ 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ทราบตามแบบที่
ระเบียบฯ ก าหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตาม
ก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 



 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมินองค์ประกอบ ตาม
แบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือ
เอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี 
หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบ
การควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานน้ันๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทาง
รั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ทั้งน้ี สาเหตุส่วนหน่ึงอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคนเดียว การ
ควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุม
ภายในของหน่วยงานที่ก าหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายใน    
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีข้ึน 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ
เก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 



 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงาน
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 

4. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การ
ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 แต่งต้ังคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจและตาม
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้บริหารทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดีย่ิง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญใ่นฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทาง
หรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการ



ประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวัน
สิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้าน
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือ
ควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ
ตรวจ 
 3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุมภายใน
ของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาท่ีก าหนด 
 3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่(ระดับองค์กร) จัดส่ง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่
รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไป
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่รายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งใหญ ่
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงต่อไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    ผู้
ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายในเวลา
ที่ก าหนด 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการ
ท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสรา้งความสะดวก
ให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอรัปชั่นมีการท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการ
ทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างานขององค์กรให้มี
ความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลทุ่งใหญ ่

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลทุ่งใหญ ่อ าเภอทุ่งใหญ ่จังหวัดทุ่งใหญ ่

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชน
ทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลทุ่งใหญ่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการ
ด าเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดย
เปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ และด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
 



10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นข้ันตอนหน่ึงของวงจรการบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
ครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมี
กระบวนการข้ันตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิด
ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

5. วิธีการด าเนินการ 
 - มีการแต่งต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเก่ียวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

9. ตัวชี้วัด 
 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ท าให้เกิดความ
โปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 



2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการ
ปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือ
กระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งใหญ ่
 3.2 เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ให้เกิดการพัฒนาได้
อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งต้ังให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง 
โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชน
มีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

10. ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิด
ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
 



4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทความส าคัญย่ิงต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าว
การพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็น
เรื่องที่ส าคัญอย่างย่ิง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหน่ึงที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ได้ด าเนินการ 
เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมถึงมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถ่ินด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่
เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถ่ิน ให้ท้องถ่ินมีความ
เจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความเข้าใจในการท างานตามบทบาท
และอ านาจหน้าท่ี 
 3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จ านวน 38 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้า
รับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ 
 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดยผ่านนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 6.4 ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถ่ิน และรายงานเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาท้องถ่ินได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 



 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 
 จ านวนสมาชิกสภาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จ านวน 38 ราย ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ และหลายฝุาย
โดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคลากรท้องถ่ิน อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มาจากการเลือกต้ัง ฝุาย
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคลากรเหล่าน้ีมีบทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิด
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝุายสภา
กับฝุายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถ่ิน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถ่ินในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิก
สภาท้องถ่ินมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการท างาน 
 3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จ านวน 38   คน 

5. พื้นที่ด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีด าเนินงาน 
 6.1 แต่งต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น  
 - แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด  
 - แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการคบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก 
 - แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 4 ศูนย์  
 6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งต้ัง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีน าข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

10. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 



4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอรัปช่ันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คอรัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิ

ชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
กระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอรัปชั่นการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งน้ี เพ่ือให้การบริหาร
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอรัปชั่น 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอรัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอรัปชั่นได้ 
 10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอรัปชั่นในระดับองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีภารกิจหน้าท่ีที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน ประกอบ



กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถ่ินจนถึงระดับชาติ ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่มีภารกิจหน้าท่ีในการบริหารราชการท้องถ่ินให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
เศรษฐกิจที่ดีในท้องถ่ิน ดังน้ัน การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้น้ัน จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบ
หลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถ่ิน ในการน้ี การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่ วมมือกันพัฒนาท้องถ่ิน จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึง
ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการทุจริตคอรัปชั่นในท้องถ่ิน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต
ให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน 
 2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

5. สถานที่ด าเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. แต่งต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
 2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง โดยการ
ลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งต้ังมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ในการ
ร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการทุจริต 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการทุจริต 
 5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่กับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน 
 2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม

จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง 
ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและมี     ส่วนร่วมใน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในต าบลทุ่งใหญ ่

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลทุ่งใหญ ่

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 
 6.3 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุ่งใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 น าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 


