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ค าน า 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ.2563 ภายไต้ยุทธศาสตรว์่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 )  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ฉบับนีว้่า 

มีวัตถุประสงค์เพื่อใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มีกรอบและทิศทางในการท างานใหเ้กิดความโปร่งใส  

และการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ใหม้ี  คุณธรรมและจรยิธรรมในการท างาน  ที่

อยู่บนพืน้ฐานของความซื่อสัตย์สุจรติซึ่งการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เปรียบเสมอืนภูมิคุม้กัน

ส าหรับการปฏิบัติงานใหบ้ังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในต าบลและไม่ท าให้ประชาชนในต าบลเกิดความ

คลางแคลงใจในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ใหเ้จ้าหนา้ที่ใช้

อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบ 

ทางคณะผูจ้ัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ.2563  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

แผนนี้จะช่วยเป็นแนวทางในการด าเนินงานใหเ้กิดความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์กับประชาชนในต าบลท่า

ใหญ่อย่างสูงสุด  อีกทั้งจะสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่าง

แท้จรงิ 
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ส่วนที่  1 

บทน า 

1. การวเิคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์

เพื่อตอ้งการบ่งชีค้วามเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจรติที่อาจเกิดขึ้น

ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจรติเพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการ

ป้องกันการทุจริตที่มอียู่ในปัจจุบันมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่นพบว่าปัจจัยที่มผีลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่นได้แก่ 

การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นแม้วา่โดยหลักการแล้วการกระจาย

อ านาจมวีัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บริการตา่งๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น

มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจรติในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึน้เช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ าแนกเป็น 7 ประเภทดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณการท าบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรอืปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องวา่งของกฎระเบียบและกฎหมาย 

4) สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จรยิธรรม 

5) สภาพหรอืลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 

6) สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 

7) สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังน้ี 

1) โอกาส แมว้่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจรติแตพ่บว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ 

กฎหมายที่ไม่เข้มแข็งกฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุมและอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก 

โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
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2) สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยมท าให้คนใน

ปัจจุบันมุง่เน้นที่การสร้างความร่ ารวยด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจา้หน้าที่มแีนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ

ทุจรติมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสการทุจรติในปัจจุบันมรีูปแบบที่ซับซ้อนขึน้ 

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาด 

กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มปีระสิทธิภาพดังนั้นจงึเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 

บุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาดในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐได้แก่การจัดซือ้-จัดจ้างเป็นเรื่องของการ 

ผูกขาดดังนั้นจึงมคีวามเกี่ยวข้องเป็นหว่งโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่

เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาดได้แก่การ

ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การไดร้ับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจา่ยความยากจนถือเป็นปัจจัย

หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดขีึน้ท าให้

เจ้าหน้าที่ตอ้งแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรมคุณธรรมในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจรติเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น

พิเศษถือวา่เป็นเครื่องวัดความดีของคนแต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป

น้อยลงและมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึน้มองแต่ประโยชน์สว่นตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์

สว่นรวม 

7) มีคา่นิยมที่ผิดปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดีคนที่มคีวามซื่อสัตย์สุจรติเป็น

ยกย่องคนที่มีเงนิคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่มตี าแหน่งหน้าที่การงานสูงด้วยเหตุนี้ผู้ที่มคี่านิยมที่ผิดเห็น

วา่การทุจริตเป็นวิถีชีวติเป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อเห็นคนโกงเป็นคนฉลาดย่อมจะท าการ

ทุจรติฉ้อราษฎรบังหลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

** หมายเหตุ : การวิเคราะหค์วามเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างตน้เป็นเพียง

ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแตล่ะแหง่สามารถน า SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรอืทฤษฎีอื่นๆมาใช้ในการวิเคราะห์

ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตล่ะแห่งได้ตามความเหมาะสม 
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หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องคก์รปกครองสว่น

ท้องถิ่นโดยยึดหลักแหง่การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสว่นรว่มในการตัดสินใจแก้ไข

ปัญหาในระดับพืน้ที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่

กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรอืประโยชน์สุขของประเทศ

โดยรวม นอกจากนีต้ามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผน่ดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่ง

รวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ีและค านึงถึงการมสี่วนรว่มของประชาชน 

เมื่อพจิารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่า

การบริหารราชการแผ่นดินที่มอีงค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะ

และแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมปีัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และ

ด้วยเหตุที่ว่านี ้ได้มสี่วนท าใหก้ารบริหาราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผูบ้ริหารหรอืพนักงานองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นบางสว่นมีพฤติการณ์สอ่ไปในทางที่เอือ้ประโยชน์แก่ตนเองหรอืพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าใน

ลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝา่ฝนืหรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรอืสื่อประชาสัมพันธ์ 

จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปช่ันเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้ม

เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง สง่ผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามมา 

ดังนัน้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเช่ือมั่นให้กับหน่วยงาน

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารงาน  การตรวจสอบ

การท างานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีสว่นส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

ปลอดทุจรติหรอืการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร    ซึ่งประกอบด้วย คณะ

สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผูบ้ริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นทุกๆต าแหน่ง จะต้องมจีติส านกึค่านิยม ทัศนคติที่ช่ืนชม ยอมรับหลักคุณธรรม 

จรยิธรรม ประกอบหลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับฯ ในการบริหารหรอืการปฏิบัติงาน  
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 กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้วหน่วยงาน

องค์กรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นหน่ึงที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นอื่นได้เข้าร่วมการเป็นเครือขา่ยในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1. เพื่อให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อน 

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างใหบุ้คลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ปฏิบัติราชการ 

โดยยึดหลักธรรมาภบิาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการทุจรติ 

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือขา่ยในการตดิตามและตรวจสอบการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพื่อให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิใหเ้กิดการทุจรติ หรอืการ

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคดิการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ 

คุณธรรม จรยิธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 

เป้าหมาย 

1.  ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมอืงและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ตลอดจนประชาชน มจีติส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหนง่หน้าที่ไป

ในทางที่มชิอบทุกฝ่าย 

2.  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลท่าใหญ่ มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหา

เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มใิห้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3.  หนว่ยงานสามารถประสานความรว่มมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจรติ ภาครัฐ 

4.  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  

ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

 



-5- 

 

5.  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ พัฒนาบุคลากรผูป้ฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1.คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ มีจิตส าส านึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต 

ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

2.ประชาชนมจีติส านึกในการเห็นประโยชนข์องชุมชนและเฝา้ระวังการทุจริตขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

3.  มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อใหง้านมปีระสิทธิภาพและลด 

โอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.  สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

5.  พัฒนาและเสรมิสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการตอ่ต้านและปราบปรามการทุจรติ 

6.  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชน 

ในการป้องกันการทุจริต 



 

 

ส่วนที่  2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ  ประจ าปี พ.ศ.2563 

มิติที ่1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม 

รำยละเอียดของกจิกรรม                               

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ 

พื้นที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วย   

ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. 

 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม

จรยิธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิก

สภาและพนักงานองคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการ

ฝึกอบรมคุณธรรมจรยิธรรมแก่ผู้บริหาร

สมาชิกสภาและพนักงานองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลท่าใหญ่ประกอบด้วย ค่า

วทิยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดืม่  ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ค่าป้าย ฯลฯ 

 

 

20,000 

ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

ส ำนักปลัด             

2. 

กิจกรรมให้ความรู้เร่ืองผลประ

โยชนทับซ้อนให้กับพนักงาน

ส่วนต าบลและพนักงานจา้งขอ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่า

ใหญ ่

ให้ความรู้เร่ืองผลประโยชนทับ

ซอ้นให้กับพนักงานส่วนต าบลและ

พนักงานจ้าง 

 

 

- 

ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

ส ำนักปลัด             

 

6 



 

 

ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม 

รำยละเอียดของกจิกรรม                               

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ 

พื้นที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วย   

ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

3. 

        กิจกรรม มาตรการ

จัดท าคู่มอืการป้องกัน

ผลประโยชนทั์บซ้อน” 

 

ด าเนนิการจัดท าคู่มอืการป้องกนั

ผลประโยชนทั์บซ้อน” 

 

 

 

- 

ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

ส ำนักปลัด             

4. 

โครงการศูนยพ์ัฒนา

ครอบครัวต าบลท่าใหญ่ 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการศูนย์

พัฒนาครอบครัวต าบลท่าใหญ่

ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  ค่าวัสดุ

อุปกรณ ์ ค่าป้าย ฯลฯ 

 

 

20,000 

ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

กอง

สวัสดกิำรฯ 
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มิติที่   2. การบรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม 

รำยละเอียดของกจิกรรม                               

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ 

พื้นที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วย   

ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 

“ประกาศเจตจ านงต่อต้าน

การทุจรติของผู้บริหารองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

เพื่อ“ประกาศเจตจ านงต่อต้านการ

ทุจรติของผู้บริหารองคก์รปกครองสว่น

ท้องถิ่น”ใหป้ระชาชนได้รับทราบ 

 

- 

ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

ส ำนักปลัด             

2 

2.2.1 -  มาตรการออก

ค าสั่งมอบหมายของนายก

อบต.ปลัดอบต.และหัวหน้า

ส่วนราชการ 

จัดท าค าสั่ง มอบหมายของ นายกอบต.

ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 

 

- 
ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

ส ำนักปลัด             

3 

2.2.2  - มาตรการสร้าง

ความโปร่งใสในการใชจ้า่ยเงิน

งบประมาณ 

ท าค าสั่ง  ประกาศ  และรายงานผลการ

ใชจ้่ายงบประมาณให้หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้องทราบ  เพื่อสร้างความโปร่งใส

ในการใชจ้า่ยเงินงบประมาณ 

 

- 
ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

กองคลัง             

 

 

 

8 



 

 

 

ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม 

รำยละเอียดของกจิกรรม                               

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ 

พื้นที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วย   

ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

4 

          - กิจรรมการเผยแพร่

ข้อมูลขา่วสารด้านการจดัซือ้

จัดจ้าง 

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้านการจัดซือ้จัด

จ้าง 

 

- 

ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

กองคลัง             

5 

2.2.3 - มาตรการ “ยกระดับ

คุณภาพการบริการ

ประชาชน” 

มกีารปรับปรุงกระบวนงานเพื่อ 

ยกระดับคุณภาพ  ในการให้บริการ

ประชาชน” 

 

- 

ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

ส ำนักปลัด             

6 
กิจกรรมการลดขัน้ตอนและ

ระยะเวลาการปฏบัิตริาชการ 

ด าเนนิการปรับปรุงการท างาน  เพื่อลด

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบัิติ

ราชการเป็นประจ าทุกปี 

 

- 

ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

ส ำนักปลัด             

7 

มาตรการการมอบอ านาจ

อนุมัตอินุญาตสั่งการเพื่อลด

ขั้นตอนการปฏบัิตริาชการ 

จัดท าค าสั่ง เพื่อมอบหมายอ านาจอนุมัติ

อนุญาตสั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏบัิติ

ราชการ 

 

- 

ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

ส ำนักปลัด             

 

 

 

9 



 

 

 

 

ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม 

รำยละเอียดของกจิกรรม                               

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ 

พื้นที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วย   

ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

8 

กิจกรรมเชดิชูเกียรตบุิคคลที่

ชว่ยเหลอืกิจการสาธารณะ

หรือมจีิตสาธารณะ 

เพื่อเชดิชูเกียรตบุิคคลที่ชว่ยเหลอื

กิจการสาธารณะหรือมจีิตสาธารณะ 

 

- 

ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

ส ำนักปลัด             

9 

กิจกรรมเชดิชูเกียรตปิระชาชน

ผู้ปฏบัิตติามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

ด าเนนิการจัดกิจกรรม  เพื่อเชดิชูเกียรติ

ประชาชนผู้ปฏบัิตติามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

 

- 

ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

กอง

กำรเกษตร 
            

10 

 มาตรการ “จัดท าขอ้ตกลง

การปฏบัิตริาชการ” 

 

 

 ด าเนนิการ “จัดท าขอ้ตกลงการปฏบัิติ

ราชการ”ของพนักงานสว่นต าบล 

 

 

 

- ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

ส ำนักปลัด             

 

 

 

10 



 

 

 

ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม 

รำยละเอียดของกจิกรรม                               

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ 

พื้นที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วย   

ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

11 

2.5.2 - มาตรการ “ให้ความ

ร่วมมอืกับหนว่ยงาน

ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ

องคก์รอิสระ” 

 

ให้ความร่วมมอืกับหนว่ยงานตรวจสอบ

ท้ังภาครัฐและองค์กรอสิระ” 

 

 

 

- 

ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

กองคลัง             

12 

2.5.3 - มาตรการ “แตง่ตัง้

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ือง

ร้องเรียน” 

 

แตง่ตัง้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ือง

ร้องเรียน” 

 

 

 

- 

ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

ส ำนักปลัด             

 

 

 

 

 

11 



 

 

มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม 

รำยละเอียดของกจิกรรม                               

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ 

พื้นที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วย   

ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 

3.1.1 - มาตรการ “ปรับปรุง

ศูนยข์อ้มูลขาวสาร ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

ปรับปรุงศูนย์ขอ้มูลขาวสาร ใหม้ี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

 

- 

ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

ส ำนักปลัด             

2 

3.1.2 - มาตรการ “เผยแพร่

ข้อมูลขา่วสารท่ีส าคัญและ

หลากหลาย” 

เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารท่ีส าคัญและ

หลากหลาย” 

 

- 

ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

ส ำนักปลัด             

3 

มาตรการ “ จัดให้มีช่องทางที่

ประชาชนเข้าถึงขอ้มูลข่าวสาร

ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าใหญ ่

ด าเนนิการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน

เข้าถึงขอ้มูลข่าวสารตา่ง  ของ อบต.  

ท่าใหญ ่

 

- 
ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

ส ำนักปลัด             

4 
โครงการจัดประชาคมแผน

ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการจัด

ประชาคมแผนชุมชนประกอบด้วย ค่า

วทิยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ค่าป้าย ฯลฯ 

 

20,000 
ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

ส ำนักปลัด             
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ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม 

รำยละเอียดของกจิกรรม                               

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ 

พื้นที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วย   

ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

5  โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการ อบต.

เคลื่อนท่ีประกอบด้วย ค่าวิทยากร 

ค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  

ค่าวัสดุอุปกรณ ์ คา่ปา้ย ฯลฯ 

 

30,000 

ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

ส ำนักปลัด             

6 
มาตรการจัดการเร่ืองราวร้อง

ทุกข์/ร้องเรียนขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

จัดการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

- 

ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

ส ำนักปลัด             

7 

- ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหาร

กิจการขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลท่าใหญ ่

 

มสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

กิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่า

ใหญ ่

 

 

- 

ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

ส ำนักปลัด             

8 

- กิจกรรมการประเมินผลการ

ปฏบัิตริาชการขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

ประเมินผลการปฏบัิตริาชการของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

 

- 
ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

ส ำนักปลัด             
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มิติที่  4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม 

รำยละเอียดของกจิกรรม                               

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ 

พื้นที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วย   

ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 
โครงการจัดท าแผนการ

ตรวจสอบภายในประจ าปี 

กิจกรรมจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน

ประจ าป ี

 

- 

ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

กองคลัง             

2 
โครงการจัดท ารายงานการ

ควบคุมภายใน 

กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุม

ภายใน 

 

- 

ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

ส ำนักปลัด             

3 

มาตรการสง่เสริมให้ประชาชน

มสี่วนร่วมตรวจสอบก ากับ

ดูแลการบริหารงานบุคคล

เกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ังการ

โอนยา้ย 

ให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบก ากับ

ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ

บรรจุแต่งต้ังการโอนยา้ย 

 

 

- 

ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

ส ำนักปลัด             

4 
กิจกรรมการรายงานผลการใช้

จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ

ทราบ 

รายงานผลการใชจ้่ายเงินให้ประชาชน

ได้รับทราบ 

 

- 

ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

กองคลัง             
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ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กจิกรรม 

รำยละเอียดของกจิกรรม                               

(ผลผลิต/งบประมำณ) 
งบประมำณ 

พื้นที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วย   

ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

5 

กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภา

ท้องถิ่นให้มบีทบาทในการ

ตรวจสอบการปฏบัิตงิานของ

ฝ่ายบริหาร 

สมาชิกสภาทอ้งถิ่นมสี่วนร่วมและมี

บทบาทในการตรวจสอบการปฏบัิตงิาน 

 

 

- 

ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

ส ำนักปลัด             

6 

มาตรการเฝ้าระวังการ

คอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

 

 

ให้ประชำชนมสี่วนร่วมโดยท ำกำรเฝ้ำ

ระวังกำรทุจรติ 

 

 

- 

ต ำบล 

ท่ำใหญ ่

ส ำนักปลัด             
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ส่วนที่  3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

มิติที ่1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจติส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบรหิารข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.2  สร้างจติส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจรยิธรรม 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจรยิธรรมแก่ผูบ้ริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล

จรยิธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจรยิธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงข้าราชการหรอืเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แตล่ะประเภทโดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมปีระสิทธิภาพซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกัน

เป็นหมูค่ณะอกีอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรมจรยิธรรมเพราะคุณธรรมและจรยิธรรมหมายถึงการประพฤติ

ปฏิบัติอันถูกต้องดงีามทั้งกายวาจาใจทั้งต่อตนเองตอ่ผู้อื่นและต่อสังคมซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมี

คุณธรรมและจรยิธรรมประจ าใจของตนเองแล้วการปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุลว่งไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ

รวดเร็วโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และผูม้ารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะ

เข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคนได้แก่บุคลากรทั้งข้าราชการ

การเมอืงฝา่ยบริหารข้าราชการการเมอืงฝ่ายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝ่ายประจ ารวมถึงพนักงานจ้างจึงได้มี

การจัดท าโครงการอบรมคุณธรรมและจรยิธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าใหญ่ดังกล่าวนี้ขึน้ 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจติส านึกการต่อต้านการทุจรติ 

3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

3.3 เพื่อสรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรม 

3.4 เพื่อสรา้งจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแหง่ผลประโยชน์หรอืมีผลประโยชน์

ทับซ้อน 

4. เป้าหมาย 

ผูบ้ริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จ านวน 60คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
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6. วิธีการด าเนินการ 

จัดอบรมคุณธรรมและจรยิธรรมแก่ผูบ้ริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่โดยเชิญวิทยากรที่มคีวามรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตา่งๆในการปลูก

และปลุกจติส านึกการต่อต้านการทุจริตให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจรยิธรรมและ

มีการศกึษาดูงานหรอืท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

3ป ี(ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 

20,000บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์ 

ตัวชี้วัด 

ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ประเมนิความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ

พนักงานโดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชีว้ัดและต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 70 

ผลลัพธ์ 

ผูบ้ริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เกิดจติส านึกที่ดใีนการต่อตา้นการ

ทุจรติและประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจรยิธรรม 

 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรอืการ

มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรูเ้รื่องผลประโยชนทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล 

ดว้ยสถานการณ์หรอืการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์สว่นตนเข้ามาเกี่ยวของจนส่งผลกระทบต่อ

การตัดสินใจหรอืการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งการกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรอืไม่รู้ตัวทั้งเจตนาหรอืไม่

เจตนาหรอืหรอืบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสบืต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผดิแตอ่ย่างใดพฤติกรรมเหล่านีเ้ป็น

การกระท าความผดิทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ

สว่นรวม) แตก่ลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรอืพวกพ้อง“ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

หมายถึงสถานการณ์ที่เจา้หน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ 
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และความรับผดิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สว่นตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ทับ

ซอ้นมหีลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงนิหรอืทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไมใ่ชรู่ป

ตัวเงินหรอืทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองคก์รต่างๆทั้งในหน่วยราชการ

รัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรอืการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสนิใจให้ญาตพิี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้สว่นเสีย

ได้รับสัมปทานหรอืผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบทั้งนีห้มายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่าง

ผลประโยชนส์่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวมซึ่งในปีงบประมาณพ.ศ. 2560 - 2561หนว่ยงานภาครัฐทุก

หนว่ยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดย

ก าหนดใหห้น่วยงานควรมีการประชุมหรอืสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรูเ้รื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซอ้นแก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จงึได้จัดกิจกรรมให้

ความรูค้วามเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เพื่อป้องกัน

การทุจริตในการปฏิบัติราชการจงึได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านการประชุมผู้บริหารกับ

พนักงานส่วนต าบลเพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบกฎหมายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นเครื่อง

ก ากับความประพฤติของตนเพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ความรูค้วามเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซอ้น 

3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวธิีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของขา้ราชการและเจ้าหนา้ที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

3.3 เพื่อเสริมสรา้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มจีติส านึกค่านิยม

และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจรติมุ่งมั่นท างานอย่างมปีระสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคงส่งผลใหห้นว่ยงาน

ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปช่ันมุง่สูก่ารเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีการด าเนินการ 

จัดประชุมประจ าเดือนและให้ความรูเ้รื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

3ป ี(ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – 2564) 
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8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมคีวามเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลลัพธ์ 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมคีวามรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและมีความประพฤติ

ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

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

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “มาตรการจัดท าคู่มอืการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  

2. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้านอันรวมถึงประเด็นเรื่อง

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มธีรรมาภบิาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในภาครัฐโดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงคา่ตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเ้หมาะสมและเป็นธรรมยึด

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดเีพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม

รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจรติและการมีผลประโยชน์

ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับปัจจุบันหนว่ยงานต่างๆเช่นส านักงานก.พ. จงึได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและองค์กรตามรัฐธรรมนูญได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมอืการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณพ.ศ. 

2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมนิ 5 ด้านอันรวมถึงการตอ่ต้านการทุจริตในองค์กรซึ่งสนับสนุนให้

หนว่ยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมตา่งๆอันรวมถึงการใหค้วามรูต้าม

คู่มอืหรอืประมวลจรยิธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงานด้วยเพื่อ

ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้นและเพื่อน า

เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็น 
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กลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริตโดยเฉพาะการกระท าที่เอื้อตอ่การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน

ภาครัฐองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มอืการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่บุคลากรใหเ้กิดความตระหนัก

ถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งเป็นข้อมูลใหป้ระชาชนและผู้สนใจได้ศกึษาเพื่อเป็นพืน้ฐานการปฏิบัติตนในการ

ร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมที่ใสสะอาดลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้

เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ตอ่ไป 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ให้บุคลากร

ผูป้ฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่บุคลากรใหเ้กิดความตระหนักถึงปัญหา

การทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรมคีู่มอืการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

1. ศกึษาและรวบรวมข้อมูล 

2. จัดท า (ร่าง) คู่มอืการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. ตรวจสอบความถูกต้อง 

4. จัดท าคู่มอืการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

5. แจกจ่ายใหบุ้คลากร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการจัดท าคู่มอืการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  

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



21 

1.3 การสร้างจติส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 การสร้างจติส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจรติ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลท่าใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล 

ในสภาวะปัจจุบันสังคมมคีวามเจรญิก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหมค่น

ส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมากขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนาศลีธรรมประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่นความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตรยิ์ท าให้ปัญหาต่างๆที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนสว่น

หนึ่งเป็นปัญหาที่ตอ้งแก้ไขศีลธรรมคุณธรรมและบนพืน้ฐานความกตัญญูเริ่มจากสังคมเล็กๆก่อนคอืสถาบัน

ครอบครัวหากได้รับการเรียนรูอ้บรมปลูกจติส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคล

ที่มคีุณภาพเก่งดีมีประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆเช่นยาเสพติดรักก่อนวัยอันควรปัญหาต่างๆก็จะลดลง

ดังนัน้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบล

ท่าใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่างผูป้กครองกับบุตรหลานให้เป็นสถาบันครอบครัวที่

เข้มแข็งให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ปรองดองและเอื้ออาทรต่อกันตลอดจนส านึกดีตอ่บุพการี

ครอบครัวสังคมและประเทศชาติลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด  การสร้างจติส านึกและ

ความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจรติและเสริมสร้างความรูใ้นเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมบีทบาทและมีโอกาสฝกึปฏิบัติท ากิจกรรมรว่มกันอันก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 

3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝกึความเอือ้เฟื้อเผื่อแผแ่ละการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 

3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมพีัฒนาการในด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม 

3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมจีิตส านึกและตระหนักถึงบทบาทหนา้ที่ของตนเองและการมสี่วนรว่ม 

3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์สุจรติมีจิตสาธารณะมีระเบียบวินัย 

3.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านึกดีต่อบุพการีครอบครัว 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผูป้กครองนักเรียนโรงเรยีน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ประชุมผูเ้กี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 

6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
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6.3 ประสานการจัดงานให้กับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

6.4 ประสานคณะวทิยากรและประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมโครงการ 

6.5 แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชีแ้จง 

6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 

6.7 ด าเนินการตามโครงการ 

6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2562-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 

20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกายจติใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 

10.2 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยม 12 ประการมลีักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 

10.3 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีจติสานึกตระหนักถึงบทบาทหนา้ที่ของตนเอง 

10.4 ผูเ้ข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์สุจรติมีวนิัย 

10.5 ผูเ้ข้าร่มโครงการได้รับความรูเ้กี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

10.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการตดิยาเสพติด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



มิติที่   2. การบรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหาร 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ปปช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 

ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบบัที ่3 เริ่มจากปีพ.ศ. 2561จนถึงปีพ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูก่ารเป็นประเทศที่มี

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมติิใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความ

รว่มมอืจากฝ่ายการเมอืงหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ

ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรตภิูมใินด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดย

ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ 

ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ในปีพ.ศ. 

2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึน้ได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมรีะดับธรรมาภบิาลที่สูงขึน้เจ้าหน้าที่

ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใชต้ าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ

มิชอบโดยได้ 

ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทุจริต 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 สกัดกั้นการทุจรติเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท์ี ่6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู_การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหนว่ยงานของรัฐภายใต้โครงสรา้งการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครองที่มุ่งเนน้การกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ทอ้งถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง

ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหนว่ยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ

กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นใหเ้กิดความ

ยั่งยืนรัฐจะต้องใหค้วามเป็นอิสระแก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแหง่การปกครองตนเองตาม

เจตนารมณข์องประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหนว่ยงานหลักในการจัดท า

บริการสาธารณะรวมทั้งมสี่วนรว่มในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพืน้ที่ส่วนการก ากับดูแลองคก์รปกครอง

สว่นท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนดและต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้ตอ้งยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มคี าครหาที่ได้

สรา้งความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านานซึ่งหากพิจารณาจ านวน

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจบั่นทอนความมีคุณธรรม 
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จรยิธรรมซื่อสัตย์สุจริตของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนใหเ้หือดหายไปและหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องใน

ท านองเดียวกันนีก้็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกันเพียงแต่คนท างานใน

องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นมีจ านวนมากและมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่นๆจึงมีโอกาสหรอืความ

เป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่าแมว้่าโอกาส

หรอืช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใชอ้ านาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานใน

หนว่ยงานราชการอื่นและมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนท างานในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิด

ขึน้ก็อาจเป็นแคเ่ศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนัน้จงึมีความจ าเป็นที่ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นตอ้งแสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการ

ตอ่ตา้นการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมดว้ยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่งเสริมให้องคก์ร

ปกครองสว่นท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีหรอืหลักธรรมาภบิาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน

การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพืน้ที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นดว้ย

การจัดท าแผนป้องกันการทุจรติในองค์กรที่บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหารอย่างนอ้ย 1 ฉบับ 

4.2 มีการประกาศเจตจ านงตอ่ตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจรติของผู้บริหาร 

6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

6.3 จัดตัง้คณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

6.7 ด าเนนิการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

6.8 รายงานผลการด าเนนิงาน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3ป ี(ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ ์

10.1 ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหารอย่างนอ้ย 1 ฉบับ 

- มีการประกาศเจตจ านงการตอ่ต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปจี านวน 1 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ์ 

- การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มีความโปร่งใสสามารถป้องกันการ

ทุจรติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

- ลดข้อรอ้งเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1  สร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ

แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงนิเดือน และการมอบหมายงาน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกอบต.ปลัดอบต.และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหนว่ยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง

ที่มอี านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

หนา้ที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 

2542และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหนาที่ต้องท าอกีมากมายในการ

ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการตดิต่อกับหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมักจะ

ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการตดิต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่ที่ฝ่าย 
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ผูบ้ริหารไม่มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัตอินุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงาน

ระดับส านักกองและฝ่ายตา่งๆซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการท าให้การบริการเกิด 

ความลา่ช้าประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบใน

การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่สง่ผลใหร้ะบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพื่อให้การบริหาร

ราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชนลดขั้นตอนการ

ให้บริการและไม่สรา้งเงื่อนไขขั้นตอนที่มคีวามยุ่งยากจงึจ าเป็นตอ้งมีมาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ขึน้ 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน 

3.2 เพื่อให้ประชาชนมคีวามพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 

3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัตขิองผู้บริหารทุกระดับ 

3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินจิอันอาจเป็นเหตุแหง่การทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในต าแหนง่หน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกอบต.ปลัดอบต.และหัวหน้าส่วนราชการจ านวน 4 ฉบับ

ประกอบด้วยนายกอบต. มอบหมายให้รองนายกอบต.นายกอบต.มอบหมายให้ปลัดอบต.รองปลัดอบต.และ

หัวหนา้ส่วนราชการปลัดอบต.มอบหมายให้รองปลัดอบต.และปลัดอบต.มอบหมายให้หัวหนา้ส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและหนังสอื     

สั่งการ 

6.2 จัดท าหนังสอืแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผูร้ับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ 

6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

6.4 ให้ผูร้ับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3ป ี(ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ ์

10.1 ผลผลิต 

มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทนจ านวนไม่นอ้ยกว่า 4 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ์ 

- ประชาชนมคีวามพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

- ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงนิ งบประมาณ การจัดการพัสดุ การใชป้ระโยชน์ในทรัพย์สินของ

ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการสรา้งความโปร่งใสในการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย

ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใชจ้า่ยเงนิและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ

สาธารณะ แต่ตอ้งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนัน้ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ

บริหารงานให้มปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี

ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมมาภบิาล 

 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ให้ความส าคัญ เพื่อป้องกันการใช้จ่าย

งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  

รวมทั้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่า

ใหญ่จึงได้จัดท ามาตรการสรา้งความโปร่งใสในการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ 

3. วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อป้องกันการใชจ้า่ยงบประมาณที่ไม่สมควร ผดิวัตถุประสงค์ ไม่มปีระสิทธิภาพ  

  2. เพื่อป้องกันการเอือ้ประโยชน์ใหก้ับตนเอง และพวกพ้อง 

 3. เพื่อสร้างกลไกใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้างขององค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานการเงนิ งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดประชุม 

 2. จัดท าค าสั่งคณะท างาน 

 3. ประชุมคณะท างาน 

 4. ก าหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ 

 5. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหนว่ยงานและประชาชนทราบ 

 6. ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 

 7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ เพื่อ

ปรับปรุงแนวทางในการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีมาตรการป้องกันและก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี

ประสิทธิภาพ และป้องกันการเอือ้ประโยชน์ใหก้ับตนเอง และพวกพ้อง 

 2. มีกลไกหรอืช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรผ่าน

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจรรมการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารดา้นการจัดซือ้จัดจา้ง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย

ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใชจ้า่ยเงนิและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ

สาธารณะ แต่ตอ้งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนัน้ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ

บริหารงานให้มปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี

ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภบิาล 
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ดังนัน้การสรา้งความโปร่งใสในการบริหารการเงนิ งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ

ทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่

สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จึงได้จัดท า

กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ

จัดซื้อ – จัดจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ทุกโครงการ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซือ้ – จัดจา้งรายโครงการ 

 2. เพื่อเสริมสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภบิาล 

 3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหนว่ยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่

ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2535 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 

ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ และหมูบ่้านต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 

  -  ประกาศการจัดซื้อ – จัดจา้ง 

  -  ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจา้ง 

  -  ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  -  ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  -  ประกาศรายชื่อผูผ้า่นการคัดเลือกพร้อมวงเงนิการจัดซือ้ – จัดจา้ง 

  -  ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หนว่ยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ  

  ส านักคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจา้งไม่นอ้ยกว่า 3 ช่องทาง 

 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ครบทุก

โครงการ  
  

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน

โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลอืกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  

2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ได้ให้ความส าคัญในการสรา้งความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ

ในการให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพืน้ที่มากที่สุดโดยน าแนวทางตามหลักการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภบิาล (Good Governance) หรอืหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดมีาประยุกต์ใช้

โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้านเพศถิ่นก าหนด

เชื้อชาตภิาษาอายุความพิการสภาพทางกายภาพหรอืสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม

ความเช่ือทางศาสนาการศึกษาการฝึกอบรมและอื่นๆสอดคล้องกับมาตรา 8 แหง่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้สว่นราชการจะต้องด าเนินการโดย

ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสว่นราชการต้องเป็นไปโดย

ความซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานมกีารใชร้ะบบหรอืเกณฑ์ที่ชัดเจนองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ จึงมกีารน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อลดการใชดุ้ลยพินจิของเจา้หนา้ที่มี

การแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจนมรีะบบการป้องกันหรอืการตรวจสอบ 

เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการรวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลอืกปฏิบัติซึ่งจะช่วยใหก้าร

บริการของหน่วยงานมคีวามเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ

เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูร้ับบริการร้อยละ 80  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดให้มรีะบบเกณฑ์หรือเครื่องมอืการปฏิบัติงานที่มคีวามเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน

เดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพได้แก่ระบบบัตรคิวในการให้บริการเป็นต้น 

6.2 จัดให้มกีารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานอัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใชใ้นการด าเนินการ

ให้ผู้ใชบ้ริการหรอืผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

6.3 จัดให้มรีะบบการป้องกันหรอืการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้แก่จัดใหม้ี

กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 

6.4 จัดให้มสีถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผูพ้ิการโดยไม่เลือกปฏิบัติได้แก่ทางลาดชันหอ้งน้ าส าหรับผู้ 

พิการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2561-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกกอง/ฝ่าย/งานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่

เกี่ยวข้องในแตล่ะขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือขา่ยสารสนเทศขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

ในมาตรา 3/1 แหง่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545  

ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การ

บริหารราชการตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมปีระสิทธิภาพ

ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น

การกระจายอ านาจตัดสินใจการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้

การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าวจงึได้มกีาร 
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ประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  โดย

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามแนวทางพระราช

กฤษฎีกานีโ้ดยอย่างนอ้ยต้องมหีลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน

การตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งปฏิบัติงานตาม 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนดังนั้นงานใหบ้ริการจงึเป็น

งานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องรว่มกันปรับปรุงและ 

แก้ไขกระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุดเมื่อประชาชนมารับ

บริการแลว้เกิดความประทับใจและพงึพอใจรวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการท าให้เกิด

ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชนอ านวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึง

และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ให้กับประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความตอ้งการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่ 

เกิดขึ้นได้ 

3.3 เพื่อปรับทัศนคตวิิธีคิดวิธีการท างานของบุคลากรใหค้ านงึถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ 

ประชาชนผูม้าติดตอ่ขอรับบริการ 

3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมมีาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมคีวามโปร่งใส 

สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่และผูท้ี่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลท่าใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

6.2 จัดให้มกีารประชุมคณะท างานปรับปรุงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ 

ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

6.4 ด าเนนิการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผูร้ับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
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6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 

6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

6.4.4 จัดให้มกีล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 

6.4.5 จัดท า/แบบฟอร์มค าร้องพร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 

6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการโดยจัดให้มีการให้บริการ 

 แก่ประชาชนทั้งเวลาท าการช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจการอนุญาตการอนุมัตกิารรักษาราชการแทน 

6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 

6.6 มีการตดิตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการเพื่อน า 

จุดบกพร่องในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการขัน้ตอนหรอืระยะเวลาในการให้บริการใหด้ียิ่งขึน้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด อบต./กองช่าง/กองคลัง/กองสวัสดิการสังคม/กองการศกึษาฯ/กองส่งเสริม 

การเกษตร/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ได้ 

10.3 มีทัศนคติวธิีคิดวิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการ 

ประชาชนผูม้าติดตอ่ขอรับบริการ 

10.4 ปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะมีความโปร่งใสสามารถวัดผลได้ 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ

ด าเนนิการอื่นใดของผูม้ีอ านาจในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการการมอบอ านาจอนุมัตอินุญาตสั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน 

องค์กรนัน้ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสทิธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็วซึ่งการพิจารณา

เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผดิชอบที่จะมอบหมายใหผู้ใ้ต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึง 
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ความส าคัญคุณสมบัติความรู ้ความสามารถในการที่จะด าเนนิการเรื่องนัน้เป็นอย่างดดี้วยความรอบคอบและ

เหมาะสมเพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการดังนั้นการด าเนินการของหนว่ยงานต้องมี

การปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่ภารกิจของรัฐความมปีระสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแหง่รัฐการลดขั้นตอน

การปฏิบัติงานการกระจายอ านาจการตัดสินใจการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนแตท่ั้งนีต้้องมีผู้รับผดิชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ 

ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร  หัวหนา้ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สังกัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัตอินุญาตสั่งการแต่งตัง้มอบหมายคณะผูบ้ริหาร   

หัวหนา้ส่วนราชการทุกส่วนราชการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

6.2 ด าเนนิการออกค าสั่งฯ 

6.3 ส าเนาค าสั่งฯแจง้คณะผูบ้ริหาร  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ภายในปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส่วนราชการทุกส่วนราชการ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

การบริหารราชการการด าเนินงานการปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็วตลอดจนการ

อ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรอืมีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชดิชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรอืมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันสังคมไทยใหค้วามส าคัญกับการมสี่วนรว่มของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสว่น

ร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย นอกจากนีย้ังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตบิุคคล เด็ก 

เยาวชนและองค์กรที่ใหก้ารสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่

ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ รว่มเป็นแกนน าใน

การส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสบืไป 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูม้ีจิตสาธารณะ เพื่อน าผูท้ี่ได้รับการ

คัดเลือกระดับหมูบ่้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวัน

ผูสู้งอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลอืสังคม และเป็น

แบบอย่างตอ่บุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผูท้ าคุณประโยชน์ และมีสว่นร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่ 

 2. เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตระหนักถึงความการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และการมีจติสาธารณะ 

 3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพรผ่ลงานของผูท้ี่ได้รับรางวัลใหเ้ป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

4. เป้าหมาย 

 -  ประชาชน หนว่ยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 -  ผูท้ าคุณประโยชน์ และมีส่วนรว่มในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

5. สถานที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรตปิระชาชนผูม้ีจติสาธารณะ 

 2. ประสานก านัน ผูใ้หญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เพื่อคัดเลือกบุคคล

ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรตปิระชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

 3. จัดท าเอกสารผูท้ าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผูบ้ังคับบัญชา ดังนี้ 

  -  ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 

  -  ด้านถ่ายทอดภูมปิัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 

  -  ด้านถ่ายทอดภูมปิัญญาท้องถิ่นดีเด่น การท าผ้าไหมมัดหมี่ (ประชาชน) 
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  -  ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงฟ้อนร า (เด็กและเยาวชน) 

 4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชดิชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผูท้ี่ได้รับรางวัลใหเ้ป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

 6. สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชดิชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบ้ังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. การยกย่องและเชิดชูเกียรตแิก่บุคคล หนว่ยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ จติสาธารณะหรือ

เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 2. ประชาชน หนว่ยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 

และเห็นคุณค่าของบุคคลที่เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ  

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรตทิี่ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมเชดิชูเกียรติประชาชนผูป้ฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชีแ้นะแนว 

ทางการด าเนินชีวติแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด  นานกว่า  25  ปี  ตั้งแตก่่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ

และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ภายใต้กระแสโลกาภวิัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะท าการผลิตเพื่อ

การบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมกีารปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกันทั้ง  พืชผัก  ไม้ผล  ไม้

ยืนตน้  พืชสมุนไพรพืชใช้สอยในลักษณะของสวนผสม  ตอ่มามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและ

จ าหน่าย  ท าให้ตอ้งใชท้รัพยากรจากภายนอกมากขึ้นต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกจิ

ของประเทศท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอกีครั้ง

การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้  จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็น

การใชพ้ืน้ที่เล็กๆ ใหเ้กิดประโยชน์  ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี  และสารพิษตกค้างท าให้สภาพแวดล้อมของ 

บริเวณบ้านนา่อยู่   น่าอาศัยและที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่

จะซือ้จากตลาดและเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน  สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
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ตั้งแต ่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนนิชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง  เริ่มจากการด าเนินชีวติในครัวเรือนเป็นล าดับแรก  จึงได้รว่มกับศูนย์บริการและถ่ายทอด 

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลท่าใหญ่  คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่

สามารถลดการใชท้รัพยากรน้ าและต้นทุนในการใชจ้่ายลงได้  และสามารถน าผลติผลที่เหลอืจากการบริโภค 

ไปเพิ่มรายได้อกีทางหนึ่งโดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทานที่มีการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่เพาะปลูกพืช 

ฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุน  และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่างตลอดจนสามารถ

ถ่ายทอดความรูเ้พื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  ให้มรีายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่าง

ยั่งยืน  จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรตปิระชาชนผูป้ฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแต่งตั้งให้เป็น

วิทยากรประจ าศูนย์เรียนรูโ้ครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสานอีกทั้งยังเป็น

ตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ใน

การด าเนินชีวติอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเชดิชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเ้ป็นตัวอย่างและเป็น 

วิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสานถ่ายทอดใหแ้ก่

เกษตรกร 

4. สถานที่ด าเนินการ 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลท่าใหญ่  ตามโครงการอัน 

เนื่องมาจากพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง 

5. วิธีด าเนินการ 

5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯประจ าต าบลท่าใหญ่ 

5.2 ด าเนนิโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   

5.3 มอบใบประกาศนยีบัตรและแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรยีนรู้โครงการอัน 

เนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 

5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรูโ้ครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์สาธิตเกษตร 

ผสมผสาน 

5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 

7. งบประมาณด าเนินการ 

20,000 บาท 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

กองส่งสง่เสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

9. ตัวชี้วัด 

9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสนองพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดใหค้วามรูข้องศูนย์เรียนรู้โครงการอัน 

เนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานโดยวัดจากเป้าหมาย

เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศกึษาโครงการฯจ านวน  100 คน 

10. ผลลัพธ์ 

10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนอง 

พระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจและน ากลับไปด าเนนิการอย่างเป็นรูปธรรม 

10.2 ศูนย์เรียนรูโ้ครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์ 

เรียนรู้เกษตรผสมผสานด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวติของต าบลท่าใหญ่ได้ 

10.3 ศูนย์เรียนรูโ้ครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์ 

เรียนรู้เกษตรผสมผสานมีเกษตรกร 

 2.5 มาตรการจัดการ  ในกรณไีด้ทราบหรอืรับแจ้งหรอืตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ข้อตกลงหรอืวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรใหป้ฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี

คุณธรรม จรยิธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด 

ดัชนใีนการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก

รวมถึงขอ้เท็จจริงของการทุจรติที่เกิดขึ้นภายในหนว่ยงานของภาครัฐสาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ

ระดับบุคคลหรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กรหรอืเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่

เอือ้ให้เกิดการทุจรติดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่านิยม และ

วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรโดยการสร้างความ

ตระหนักถึงความรับผดิชอบและการมีสว่นร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผูบ้ริหาร  และ

เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตามแตเ่ป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างใหเ้กิดการ 

เปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มคีุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานตลอดจนเป็นการสร้างแนวรว่ม

ในการตอ่ต้านการทุจริตอันจะส่งผลตอ่สังคมชุมชนและประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจรติและ

ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
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ดังนัน้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติ 

ราชการ” ที่ก าหนดดัชนใีนการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจรติตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจรติมคีุณธรรมตามแนวทางการ 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 

3.3 เพื่อเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กรที่มคีวามโปร่งใสมีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑต์ัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าขอ้ตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างสว่นราชการกับผูบ้ริหาร

ท้องถิ่นที่มดีัชนใีนการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจรติตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผูบ้ริหารทราบ 

6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจง้ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง  ในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.2 มีการใหค้วามร่วมมือกับหนว่ยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนนิการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหนว่ยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 

กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ 

ละประเภทได้ให้อ านาจขา้ราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยทั้งผูว้่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ

ดูแลให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนนิกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม

อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นซึ่งในแงข่องการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรอืไม่   

หรอืตรวจสอบเพื่อให้นักการเมอืงท้องถิ่นและองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและ

สุจรติซึ่งหนว่ยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ  ดังนัน้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

จงึได้มาตรการ “ให้ความร่วมมอืกับหนว่ยงานตรวจสอบ” ขึน้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจาก

หนว่ยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มหีน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มปีระสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มหีนา้ที่ 

ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มปีระสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

6. วิธีด าเนินการ 

ให้ความร่วมมอืกับหนว่ยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระอาทิ 

- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงนิแผน่ดิน 

- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมนิมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ

คณะท างาน LPA จังหวัด 

- การรับการตรวจจากส านักงาน  ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ให้ความรว่มมอืในการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติ 

ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  จากหนว่ยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจา้หน้าที่ที่รับผดิชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่องรอ้งเรียนกล่าวหา

บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตง่ตัง้ผูร้ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน

เข้ามามีสว่นร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสเสนอข้อคิดเห็นซึ่งสามารถ

ยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ระบบอินเตอรเ์น็ตทางโทรศัพท์หรอืแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะนั้นเพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องรอ้งเรียนเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยสามารถแก้ไขความเดอืดร้อนของ

ประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพจึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าใหญ่รวมถึงจัดท าคู่มอืด าเนินการเรื่องรอ้งเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ขึน้เพื่อ

ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรอืรับแจง้เรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผดิชอบได้ถือปฏิบัติ

ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อจัดให้มเีจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องรอ้งเรียนตา่งๆ 

3.2 เพื่อจัดให้มมีาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรอืตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจา้หนา้ที่รับผดิชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องรอ้งเรียน 

6.2 จัดท าคู่มอืด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
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6.3 จัดประชุมให้ความรูเ้จ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนตา่งๆใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกันโดย

โปร่งใสและเป็นธรรม 

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขัน้ตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่ให้ผูร้ับบริการผูม้ีสว่นได้เสียคู่สัญญาประชาชนทั่วไปหนว่ยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน

หนว่ยงานสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความตอ้งการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2562  

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

เจ้าหน้าที่รับผดิชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องรอ้งเรียนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ตามคู่มอืด าเนินการเรื่องรอ้งเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่โดย

ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มิติที่  3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน

ร่วมตรวจสอบ  การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 จัดให้มศีูนย์ขอ้มูลข่าวสารตามกฎหมายว่าดว้ยข้อมูลขา่วสารของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ขอ้มูลขาวสาร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540บัญญัติให้หนว่ยงานของ

รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลขา่วสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท า

การของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลขา่วสารและให้บริการว่า “ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร” 

โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมโีอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ

ดังนัน้ เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ จงึได้ให้มี

สถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ขอ้มูลข่าวสารองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าใหญ่ ให้บริการ มขี้อมูลขา่วสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้

สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธทิางการเมอืงได้โดยถูกตอ้ง

ตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเผยแพรข่้อมูลขา่วสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไมบ่ิดเบือน

ขอ้เท็จจริง 

3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีสว่นรว่มในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ศูนย์ข้อมูลขา่วสารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ จ านวน 1 แห่ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ณ ศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 

6.2 มีการแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 

6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงนิ 

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ 

กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นตอ้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

และตรวจสอบได้ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
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6.4 มีการจัดประชุมให้ความรูแ้ก่บุคลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 

6.7 มีการจัดเก็บสถิตผิู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณการเงินการจัดหา

พัสดุการค านวณราคากลางรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑว์ิธีการที่กฎหมายระเบียบกฎ

ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรข่อ้มูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 

ดว้ยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

ก าหนดให้หนว่ยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหนว่ยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด

องคก์ร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ จงึได้จัดท ามาตรการ 

“เผยแพรข่้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึน้ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม

อ านาจหน้าที่และเข้าถึงขอ้มูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ได้งา่ยและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่-ขอ้มูลขา่วสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 

3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่หลากหลาย 

3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีขอ้มูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ตอ่ประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

พืน้ที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีข้อมูลขา่วสารประเภทต่างๆ เผยแพรใ่ห้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 

- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

- แผนการด าเนินงาน 

- แผนอัตราก าลัง 

- แผนการจัดหาพัสดุ 

- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 

- งบแสดงฐานะทางการเงิน 

- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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3.1.3 มีการปิดประกาศเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนรว่ม

ตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ท่าใหญ่  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ดว้ยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้-
หนว่ยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพรข่้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 

อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จงึได้ตระหนักและเห็น

ความส าคัญของการเผยแพร่ขอ้มูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ 

ขอ้มูลขา่วสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หนว่ยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน 

เว็บไซต์ของหนว่ยงานหรอืสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์

ตา่งๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี ้เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม

อ านาจหน้าที่และเข้าถึงขอ้มูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้งา่ยและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 

3.2 เพื่อให้ประชาชนหรอืผู้รับบริการสามารถเขาถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้งา่ย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

พืน้ที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

6. วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ไดแก่ 

- บอร์ดหนา้ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 

- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หนว่ยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 

- ศูนย์ขอ้มูลขา่วสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 

- จัดสง่เอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงขา่ว 

- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ�ค ที่มขี้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารของหน่วยงาน 

 

3.2  การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นโดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชน

ในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ: โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ

กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนใหทุ้กหมู่บ้าน/ชุมชน มี

กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หนว่ยงาน

ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการสง่เสริมการมีสว่นรว่ม

ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้ด าเนนิการจัดโครงการ

ประชุมประชาคมแผนแมบ่ทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 25๖๐ เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ในปีถัดไปกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จึงได้จัด

ให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจ าปี ขึน้ 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชนในการจัดท าแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผูน้ าชุมชน 

3.3 เพื่อให้ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  อบต. 

3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จรงิของประชาชน 
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3.5 เพื่อฝากใหป้ระชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแกปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสว่นร่วม 

3.6 เพื่อให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 11 ชุมชน ในเขตองคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ส าหรับใหป้ระชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อน ามา

บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 

6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน 

6.3 ประสานวิทยากร และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.4 จัดประชุมชีแ้จงท าความเข้าใจ 

6.5 ด าเนนิการจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลขอ้มูล 

6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 

6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน 

6.8 จัดท าแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผูบ้ริหารทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน 11 ชุมชน 

ระหว่างเดือนมีนาคม –เมษายน 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

20,000บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. มีขอ้มูลพืน้ฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 

2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จรงิของประชาชนในแต่ละชุมชน 

3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล 
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4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแกไขปัญหาของชุมชน 

5. ประชาชนได้เข้ามามีสว่นร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 

6. ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต. เคลื่อนที่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เป็นหนว่ยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี

เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ดว้ยความรวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชน์ตอ่ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือวา่ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะไดรับการบริการอย่างสะดวก

รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จงึได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เคลื่อนที่ เพื่อ

ส ารวจความตอ้งการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการให้บริการ

ในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเองหรอืร่วมมอืกับ

องค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรแีก่ประชาชน หรอืหากจ าเป็นต้องคิดวา่บริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด 

เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่ซึ่งอาจเสียค่าใช้จา่ยหรอืเสียเวลาเพิ่มขึ้น 

3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพืน้ที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

หรอืน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่กับ

ประชาชนในพื้นที่ 

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 

น าเจ้าหน้าที่ของทุกส่วนงานของอบต. ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตอบต.

ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ก าหนดให้ออกอบต.เคลื่อนที่รว่มกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่โดยแบ่งเป็นแตล่ะเขตตามเขตเลือกตั้ง 
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6. วิธีด าเนินการ 

1. จัดท ารา่งโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 

2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ทั้งหมด 

4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ รว่มกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคม

ท าแผนพัฒนาชุมชน 

5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 

6. วิธีด าเนินการ 

1. จัดท ารา่งโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 

2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่

ประชาชนทั้ง 11 ชุมชน 

4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ รว่มกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคม

ท าแผนพัฒนาชุมชน 

5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 

6. ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบล่วงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 

7. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 

8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ก าหนดใหอ้บต.เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชนในเดือนมีนาคม 25๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 

3๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีสถิตจิ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ซึ่งได้เข้าร่วม

โครงการฯ ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็วประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่อย่างทั่วถึง 

10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตอบต. มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจา้หน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลร่วมรับฟ้องทั้งในเรื่องการด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และความต้องการด้าน

สาธารณูปโภคของประชาชน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 

ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว

ร้องทุกข์และเรื่องรอ้งเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการ

สาธารณะและการบริหารราชการของหนว่ยงานให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลโปร่งใส  จึงได้

จัดท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/

ร้องเรียนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรอืแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ให้แก่ประชาชน  รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขัน้ตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง

ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องรอ้งทุกข์ และเรื่องเรียนตา่งๆ ให้มคีวามรวดเร็ว เป็น

ธรรมสะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขัน้ตอนให้

ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ให้

สามารถตอบสนองความตอ้งการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

 2. พัฒนาปรับปรุงขัน้ตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตาม

ผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนตา่งๆ ให้มคีวามรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  

4. เป้าหมาย 

 1. ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ให้

สามารถตอบสนองความตอ้งการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

 2. ก ากับติดตามให้มกีารปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การ

ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องรอ้งทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มคีวามรวดเร็ว สะดวกและ

เหมาะสม  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 2. ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า

ใหญ่เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการหรอืแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
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 3. คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

  -  ก าหนดให้มกีารจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าใหญ่ 

  -  ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดใหม้ีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ

ร้องเรียน และขัน้ตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  

  -  ก าหนดให้มเีจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต

อย่างชัดเจน  

  -  ก าหนดให้มกีารพัฒนาปรับปรุงขัน้ตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข

ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนตา่งๆ  

  - ก าหนดให้หนว่ยงานที่รับผดิชอบเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์  ด าเนนิการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง

เหมาะสมภายใน 15 วันหากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ตอ้งช้ีแจงใหผู้ร้้องเรียนทราบ 

  -  ก าหนดให้หนว่ยงานที่รับผิดชอบเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ มกีารแจง้ผลการด าเนินการหรือ

ความก้าวหน้า    ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผูร้้องเรียนทราบรวมทั้งมช่ีองทางในการตดิตามเรื่องรอ้งเรียนให้ผู้

ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  

 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าใหญ่ให้ทุกหนว่ยรับทราบ และเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

 5. คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนนิการตามมาตรการ 

 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 

 7. รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พรอ้มปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผูบ้ริหาร

รับทราบ และเผยแพรใ่ห้สาธารณชนทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีศูนย์หรอืหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 2. มีการแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผดิชอบรับเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ 
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 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการรอ้งทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ

ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 

 4. มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหนา้ ผลเรื่องรอ้งเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบรวมทั้งมี

ช่องทางในการตดิตามเรื่องร้องเรียนใหผู้้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 

 4. มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ให้

สามารถตอบสนองความตอ้งการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม

มาตรการที่ก าหนดไว้ 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมสี่วนรว่มของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล    

ท่าใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการ

จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ องค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง

บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภบิาล 

  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าใหญ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ และร่วมด าเนินการ

โครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการตดิตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 

 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการตดิตามการปฏิบัติราชการ ให้มคีวามถูกต้อง โปร่งใส 

 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแ้ทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2. จัดท ารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 3. เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในปรับปรุงการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 4. หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความตอ้งการของประชาชน 

 5. เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนตอ่ไป 

 6. เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ตอ่สาธารณะชน 

 7. รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผูบ้ริหาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ 2562 - 2564   

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานวิเคราะหน์โยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและมี

ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ  

 2. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
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3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ 

ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมิน

มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรอืยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ตอ่ไป 

 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มีการขับเคลื่อนอย่าง

เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชนโดยใช้วธิีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จึงด าเนินการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าใหญ่ ขึน้ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม

ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใส ตรวจ   

สอบได้  

 3. เพื่อเป็นการเฝา้ระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล     

ท่าใหญ่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนมสี่วนรว่มในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. ประสานกับส่วนราชการและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 

 2. จัดท าโครงการและขออนุมัตโิครงการ 

 3. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนนิโครงการ 
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 4. จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนา 

  (1) ผูแ้ทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 

  (2) ผูแ้ทนสมาชิกสภา      2  คน 

  (3) ผูท้รงคุณวุฒิ      2  คน 

  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)     เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  (5) หัวหนา้ส านักปลัด      เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  (6) หัวหนา้ฝา่ยบริหารทั่วไป     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ด าเนนิการดังนี ้

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่าง

น้อยแลว้เสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ทราบ เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน

การปรับปรุงแก้ไข สง่เสริม พัฒนา ขยายหรือยุตกิารด าเนินภารกิจตา่งๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนนิการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มอบหมาย 

 5. ประชุมคณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนา 

 6. การจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 7. การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 

 8. การตดิตามและประเมินผล 

 9. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แลว้รายงานให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ได้ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ๑. มีแต่งตั้งภาคประชาชนรว่มเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

 ๒. ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ

ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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มิติที่  4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินก าหนด 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล 

  การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการ

ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับ

กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพ

การท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกัน

หรอืลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยัง

ถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่

ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผูบ้ริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่าง

มีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

 3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ

ประพฤติมิชอบหรอื 

การทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

2. เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแหง่อ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้

ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

องค์กร 

3. เพือ่น าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงใหเ้กิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของ

ความส าเร็จของงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีการด าเนินการ 

 1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้มี

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหนา้ที่ 

 2. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่

ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ

ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

 3. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ

บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 

และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้

ทรัพยากรทุกประเภท วา่เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ

ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผูบ้ริหารเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการ

ปรับปรุงประสทิธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และป้องกันการทุจริต 

รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความส าเร็จของงานและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  หนว่ยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มคีวามเป็นอิสระในการปฏิบัติหนา้ที่ 

 ๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 ๓. มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อใหก้ารป้องกันการทุจริตมปีระสิทธิภาพ 

 4. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

ของงาน 

 ๔. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 
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4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดิน วา่ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 ก าหนดให้หนว่ยรับตรวจตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผูก้ ากับดูแล

และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ ภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิน้ปีงบประมาณ 

ดังนัน้ เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จงึได้มีการ

จัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่

ตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 

3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผูก้ ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผน่ดินตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ส่วนราชการทุกหนว่ยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ส่วนราชการทุกหนว่ยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 

2. แตง่ตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนว่ยงานย่อย 

3. ผู้บริหารมหีนังสอืแจ้งใหทุ้กส่วนราชการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

4. คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนว่ยงานย่อย ด าเนนิการประเมิน

องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 

5. คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อ

จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง

รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. บุคลากรมีความรูความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด 

2. ลดโอกาสความผดิพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 

3. เกิดประโยชนสูงสุดตอ่องค์กรและประชาชนโดยรวม 

 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรอืการบรหิารราชการตามช่องทาง

ที่สามารถดาเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบกากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตง่ตั้ง

โอนย้ายข้าราชการพนักงานลูกจา้ง 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ

การบรรจุแต่งตั้งการโอนย้าย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวา่เป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจงึ

มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆการวางนโยบายการวางแผนการวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานใน

องค์กรหรอืหน่วยงานเพื่อให้มปีระสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์องค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าใหญ่จงึได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงาน

บุคคลโดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุแต่งตัง้การ

โอนย้ายการเลื่อนระดับและการเลื่อนขัน้เงินเดือนโดยถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการโดย

เคร่งครัดเพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ประชาชนมสี่วนร่วมการตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปด้วยความ

โปร่งใสและเป็นธรรม 

3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ

โอนย้าย 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงาน อบต.  พนักงานครูพนักงานจา้งที่มีการด าเนินการดา้นการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีการด าเนินการ 

ตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอนย้าย 

- แตง่ตัง้กรรมการจากภาคประชาชนให้มีสว่นร่วมตรวจสอบก ากับดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ

แตง่ตัง้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้ด าเนินการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มกีารประชาสัมพันธ์ไปยังหนว่ยงานอื่นและก.อบต.จังหวัดอื่นรวมถึง 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบ่้าน 

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

- มีการตดิประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

- ในการบรรจุแต่งตัง้ได้มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการรวมถึงมีการแต่งตั้ง

ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตัง้ 

- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)ก่อน–ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จะออก

ค าสั่งแต่งตัง้ได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.

อบต.จังหวัด) 

การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

- แตง่ตัง้กรรมการจากภาคประชาชนให้มีสว่นร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลในการ

เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้ด าเนินการตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่ง

การขอ้บังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

- มีการแจ้งผู้ที่มคีุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผูม้ีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน

ต าแหน่ง 

- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหนว่ยงานอื่นและก.อบต.จังหวัดอื่นรวมถึงประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชน

ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบ่้านและมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

- มีขัน้ตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูhขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหนง่ 

- มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/

การเลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
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- มีการออกค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 

- ผูข้อรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมินหรอืตรวจสอบการด าเนินการ

ที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 

- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 

- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จะออกค าสั่ง

แตง่ตัง้ได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.

จังหวัด) 

การเลื่อนขั้นเงนิเดือน 

- แตง่ตัง้กรรมการจากภาคประชาชนให้มีสว่นร่วมตรวจสอบก ากับดูแลบริหารงานบุคคลในการที่

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้ด าเนินการเลื่อนขัน้เงินเดอืนตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการข้อบังคับที่

เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรอืแนวทางการปฏิบัติงานและประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้

บุคลากรทราบ 

- มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ

เลื่อนขัน้เงินเดือนเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดอืนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ

เลื่อนขัน้เงินเดือนมีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบเชน่

ข้อมูลประสทิธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานความสามารถและความอุตสาหะการรักษาวินัยการ

ปฏิบัติตนเหมาะสมและข้อมูลการลาเป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบพร้อมเปิดโอกาสใหซ้ักถามตอบข้อสงสัยและโต้แย้งผลการ

ประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

- องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดอืนตามมตคิณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนขัน้เงินเดือนและมีการตดิประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดอืนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

3ป ี(ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จแบ่งเกณฑก์ารให้คะแนนเป็น 5 ระดับโดยพิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของขัน้ตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 

ผลลัพธ ์

ประชาชนมีสว่นร่วมในการตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุการ

โอนย้ายขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนพร้อมทั้งเปิดเผยและ

สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ท างานขององค์กรให้มคีวามโปร่งใสสามารถเปิดเผยข้อมูลขา่วสารเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงบประมาณการรับ-จา่ยเงนิการหา

ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรวีิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับ

บริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่

มีขอ้ผดิพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร

การเงนิการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมกีารท างานมกีระบวนการที่โปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง 

มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 

3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 

3.4 บริหารจัดการตอ้งท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จงึต้องมกีารปรับปรุงแกไขการท างานของ

องค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิ�ดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

6. วิธีด าเนินการ 

จัดท างบแสดงฐานะการเงนิและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงนิ การเบิก

จา่ยเงนิ การฝากเงนิการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ภายใน ๙๐ วัน

นับแต่วันสิน้ปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพื่อ

น าเสนอผูบ้ริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย 

เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ 25๖3 และด าเนินการอย่างตอ่เนื่อง 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 

10.3 มีการเสริมสร้างการมีสว่นร่วมของประชาชนในพืน้ที่หรอืผู้รับบริการ 
 

4.3.2 ส่งเสรมิสมาชกิสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม

กระบวนการและวิธีการที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวขอ้งได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มบีทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก

ส าคัญที่ใชส้ าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอีิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
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 แตถ่ึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้ -
องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การ

บริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้ กับ

องค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าใหญ่ จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหารขึ้น เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็น

คณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝา่ยบริหาร 

3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้าหมาย 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   จ านวน 19  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

6. วิธีการด าเนินงาน 

6.1 จัดท าคู่มอืระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 

6.2 แตง่ตัง้สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด

จา้งโครงการต่างๆ การแปรญัตติรา่งข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตัง้กระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ผลลัพธ์ 

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเขา้ใจบทบาทหนา้ที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสรมิให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจรติ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝา้ระวังการคอร์รัปช่ันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวหรอืผลประโยชน์

ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศลีธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หาก

ใชต้ าแหนง่หนา้ที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์สว่นตัวหรอืพวกพ้อง ก็ถือวา่มีการกระท า

คอร์รัปชัน่กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย 

หลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับเกณฑค์ุณภำพกำรบริหำร

จัดกำรภำครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพและธรรมำภิบำลของหนว่ยงำนภำครัฐ ทั้งนี ้เพื่อให้กำร 

บริหำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีธรรมำภิบำลอันจะท ำให้ประชำชนเกิดควำมมั่นใจศรัทธำ และ

ไว้วำงใจในกำรบริหำรรำชกำรแผน่ดินของรัฐบำล 

3. วัตถุประสงค์ 

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝา้ระวังการคอร์รัปช่ันขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการชุมชนหรอืตัวแทนประชาชนในหมูบ่้าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เชญิคณะกรรมการชุมชน หรอืตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปช่ัน 

6.2 เชญิคณะกรรมการชุมชน หรอืตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ันของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 คณะกรรมการชุมชน  มีความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปช่ันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปช่ันได้ 

10.2 ให้คณะกรรมการชุมชน หรอืตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นในระดับต าบล 
 



 

 

 

 

 

 
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           กรุงเทพมหานครเมืองพัทยา 
           องค์การบริหารส่วนจังหวัด         
  เทศบาล           
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ขนาด กลาง 

๒. สถานที่ตั้งส านักงาน/ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขที่ 9/1 หมู่ที ่ 10  ถนน   ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36210 โทรศัพท์  044-056011โทรสาร 044-056011  
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น tumbonthayai@gmail.com  

๓. จ านวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   9,111  คน 2,492   ครัวเรือน 

๔. พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  116 ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุม  11 หมู่บ้าน/ชุมชน) 

๕. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
 -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน   19,270,248.05  บาท 
 - รายได้จากเงินอุดหนุน 20,997,031.00บาท 

๖. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 40,835,884.23 บาท 

๗. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน............36...........คน 

๘. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน  20  คน 
 

9. ผลการประเมินตนเอง  
 

มิติท่ี 1 (45 คะแนน) มิติท่ี 2 (70 คะแนน) มิติท่ี 3 (40 คะแนน) มิติท่ี 4 (45 คะแนน) รวม 
37 58 36 38 169 

รายละเอียดปรากฏตามส่วนท่ี 2 แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานข้อมูลการจดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 
 

10.ชื่อผู้ประสานงาน   นายนพดล   พลธรรม     
 ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      
 สถานที่ติดต่อ 9/1  หมู  10  ต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  36210   
 โทรศัพท์ 044 - 056011 โทรสาร   044 - 056011    
 โทรศัพท์มือถือ 065 -0949551 E-mail       

 

ผลการประเมิน 

 

  

 

ส าหรับส านักงาน ป.ป.ช. 

ส าหรับ อปท.    ส าหรับ ป.ป.ช. 
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(คะแนนเต็ม) 
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ส่วนที่ 2 แบบประเมินตนเองเพ่ือสอบทานข้อมูลการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

โปรดกรอกช่ือมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบตัิงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่เห็นว่ามาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม 

มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานมีลักษณะครอบคลมุสาระส าคญัตามหัวข้อน้ันๆ 
พร้อมท้ังท าเครื่องหมาย ในช่อง ประเมินตนเองว่ามีระดับคะแนนเท่าไร และครอบคลุมสาระส าคัญกี่ข้อ 

 
มิติท่ี 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  รวม 45 คะแนน 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมอืงฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมอืงฝ่ายสภาท้องถิ่น  
     และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 
- โครงการฝกึอบรมเพิ่มศักยภาพและ

แสวงหาความเป็นเลิศในการท างาน  (การ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล) 

- โครงการสมุดความดีพนักงาน 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง 
ตรงไปตรงมา 
2) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
 3) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้  
4) ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และสร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร 
 5) ส่งเสริมคุณธรรม และความซ่ือสัตย์สุจริตในการท างานให้แก่
เจ้าหน้าที่ 
 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน (5 ข้อ) 
 4 คะแนน (4 ข้อ) 
 3 คะแนน (3 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 
- โครงการฝกึอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่

ผูบ้ริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) ก าหนด หรือพัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศเผยแพร่แก่สาธารณชน  
 2) ปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 
 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันแหง่ผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 

-กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชนทับซ้อน

ให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขอ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

  - มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น” 

 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหน่งต่างๆ 
 2) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
 3) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
 4) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5) มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน  
 6) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนต่อสาธารณชน 
 7) มีการใช้แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. เป็นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดย
ส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในแอปพลิเคชัน เพื่อให้เกิด
ความตระหนักในการด ารงตนตามกรอบของกฎหมาย   
 

ประเมินระดับคะแนน 
5 คะแนน (7 ข้อ) 
 4 คะแนน (5 - 6 
ข้อ) 
 3 คะแนน (3 - 4 
ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 
 



 

 

 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น(15 คะแนน) 
รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 

 
1.2.1 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 

-โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตยส์ุจริตและ

ปลูกฝังทัศนคตวิัฒนธรรมท่ีดีในการต่อต้านการ

ทุจริต 

 
 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

 
1.2.2 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 
- ปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ต าบลท่าใหญ่ 

 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) สอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมให้แก่ประชาชน 
2) พัฒนาจิตส านึกสาธารณะให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์
และสาธารณูปโภคของชุมชน 
 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 
 

 
1.2.3 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 
- โครงการปลกูผักสวนครัวร้ัวกินได ้

 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน(15 คะแนน) 
รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 

 
1.3.1 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 
- โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลท่าใหญ ่

 

 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) ส่งเสริมให้มีการน าหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษาสังกัด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การ
อุดหนุน 
2) น าหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกความซ่ือสัตย์ หรือหลักสูตรโต
ไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การอุดหนุน 
3) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตส านึก
และความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต  
 
 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน (2-3 
ข้อ) 
 3 คะแนน (1 
ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

 
1.3.2 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจรติ 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 
–การประกวดค าขวัญต่อตา้นการทุจริต 

 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) ส่งเสริมให้มีการน าแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา และสาระการเรียนรู้ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชาทักษะ
ชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ (จัดท าโดยส านักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) มาปรับใช้ใน
สถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การอุดหนุน 
 2) โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต 
 
 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน (1- 2 
ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 
 

 
1.3.3สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิต
สาธารณะ 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 
 -โครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
สร้างจิตส านึกและความตระหนักใหม้ีจิตสาธารณะดว้ยวิธีอื่นใดตามที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 
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รวมคะแนน มิติท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 70 คะแนน 
2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (5 คะแนน) 

รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 

2.1.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 

- “ประกาศเจตจ านงต่อตา้นการทุจริตของ

ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น” 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์
ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
2) ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 3) ผู้บริหารมกีารสนับสนุนงบประมาณและการด าเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน (3 ข้อ) 
 3 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (20 คะแนน) 
รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 

2.2.1สร้างความโปรง่ใสในการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน 
และการมอบหมายงาน 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้

-  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก

อบต.ปลัดอบต.และหัวหน้าสว่นราชการ 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) ผู้บริหารก าหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ  
 2) มีการรวมกลุ่มหรือมีกลไกของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สามารถ
น าเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส 
3) มีมาตรการ/แนวทางป้องกันการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจา
ของผู้บังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ  
 4) ก าหนดระเบียบ/แนวทางปฏิบัติให้บุคลากรเสนอความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาในกรณีที่
ได้รับค าสั่ง/นโยบายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และไม่เป็นธรรม 
 5) ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการท างาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
เลื่อนต าแหน่ง และการมอบหมายงาน อย่างเป็นธรรม 

ระดับคะแนน 
10 คะแนน (5 ข้อ) 
 8 คะแนน (4 ข้อ) 
 6 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 2 คะแนน (1ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 



2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชป้ระโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยดึถือและปฏบิัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้

- มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้

จ่ายเงินงบประมาณ                                  

- กิจรรมการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้านการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) มีมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ ไม่สมควร ผิด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
 2) มีมาตรการป้องกันในการเอื้อประโยชน์ธุรกิจของตน/พวกพ้อง 
 3) การวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง และน าผลการวิเคราะห์
น าเสนอผู้บริหารเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือในปีงบประมาณถัดไป 
 4) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการให้สาธารณชน
ทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอื่นๆ 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน (4 ข้อ) 
 4 คะแนน (3 ข้อ) 
 3 คะแนน (2 ข้อ) 
 2 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกดิความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่
เลือกปฏิบัติ 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
- มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการ

ประชาชน”                        - โครงการจ้าง

ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) จัดท าแนวทาง หรือคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงานต่อสาธารณชน 
 3) ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรมเสมอภาค 
4) น าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
 5) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน 
 6) มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บรกิาร และน ามา
ปรับปรุงในการให้บริการ 
 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน (5-6 ข้อ) 
 4 คะแนน (4 ข้อ) 
 3 คะแนน (3 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

 
 
 

 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 

 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภมูิขั้นตอนและระยะเวลา
การด าเนินการเกีย่วกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย 
ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้

– โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัตริาชการ 

 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาใหบ้ริการอย่างชัดเจน 
2) การให้ขอ้มูลเกี่ยวกับวิธกีารและมาตรฐานการให้บริการ 
 3) จัดท าแนวทางปฏิบัติเกีย่วกบัวธิกีารและมาตรฐานที่ใช้ให้บรกิาร 

 
ระดับคะแนน 
5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่ง อนุญาต อนุมัต ิปฏิบตัิราชการแทน หรือ
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 
 

 
ระดับคะแนน 
5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 



มาตรการ ดังนี ้

 - มาตรการการมอบอ านาจอนุมตัอินุญาต

สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัตริาชการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์(15 คะแนน) 
รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 

2.4.1ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บคุคลที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้

- โครงการพ่อ – แม่ดีเดน่ 

- กิจกรรมการมอบประกาศเกียรตคิุณแก่

สตรีดีเด่น 

 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลที่มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

2.4.2ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บคุคลที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของทอ้งถิ่น 

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
โครงการ/กิจกรรมยกย่องหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 



มาตรการ ดังนี ้
 

–กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลอื

กิจการสาธารณะหรือมจีิตสาธารณะ 

 

(ไม่มีโครงการ) 

2.4.3 ยกย่องเชดิชเูกียรตบิุคคลที่ด ารงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้
 

–กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติ

ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน) 
รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 

 
2.5.1ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหวา่งบุคลากรใน
องค์กรให้ปฏิบตัิหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย ์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการ
กิจการบ้านเมือง 
ที่ด ี

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เร่ียไร ขอรับบริจาค หรือรอ้ง
ขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือประโยชนอ์ื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตาม
อ านาจหน้าที ่
 2) มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏบิัติต่อ
ผูใ้ช้บริการบางคนเน่ืองจากมีความสัมพนัธ์ส่วนตัว  

 
ระดับคะแนน 
10 คะแนน (3 ข้อ) 
 8 คะแนน (2 ข้อ) 
 6 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 



- มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการ” 

 

 3) มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าทีอ่ยา่งไม่เป็นธรรมหรือมีการให้
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ตอบแทน
ส าหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 

 
2.5.2มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 
จังหวัด อ าเภอที่ไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบตัิราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 

- มาตรการ “ให้ความร่วมมอืกับหน่วยงาน

ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอสิระ” 

 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) มีแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 2) มีผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมนิ ตรวจสอบ จากหนว่ย
ก ากับ ดูแล 

 
ระดับคะแนน 
5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

 
2.5.3ด าเนินการให้มีเจา้หน้าทีท่ี่รับผิดชอบ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบตัิราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 

- มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผดิชอบเก่ียวกับเรื่อง

ร้องเรยีน”   

- มาตรการ “ด าเนนิการเก่ียวกับเรื่อง

ร้องเรยีนกรณมีบีุคคลภายนอกหรอืประชาชน

กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่ว่าทุจริตและปฏิบัตริาชการตาม

อ านาจหน้าท่ีโดยมชิอบ” 
 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
 2) มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริตที่เหมาะสม 
 3) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ระดับคะแนน 
5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

 
 

รวมคะแนน มิติท่ี 2 

 
 
 

 

 

มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 40 คะแนน 
 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ 
      การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 

  ระดับคะแนน 

58 



3.1.1การจัดให้มีศูนยข์้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของทางราชการ  
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้

- มาตรการ “ปรับปรุงศูนยข์้อมูลขาวสาร 

ใหม้ปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

- กิจกรรม  “อบรมให้ความรู้ตาม  พ.ร.บ. 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540” 

 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถ้วน ถูกตอ้งและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 2) มีหนว่ยประชาสัมพันธ ์ณ ที่ท าการของหน่วยงาน  
 3) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหนา้ที่  
 4) มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอยา่งชัดเจน 
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจบุันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อ
อื่นๆ  
 5) มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ หรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมี
เจา้หน้าที่ของหน่วยงานให้บริการขอ้มูลตลอดเวลาการท าการของหน่วยงาน 

5 คะแนน (5 ข้อ) 
 4 คะแนน (4 ข้อ) 
3 คะแนน (3 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

 
3.1.2มีการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงาน
ผลการปฏบิัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคบั ที่ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได ้

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้

- มาตรการ “เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่ส าคัญ

และหลากหลาย” 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 2) การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซ้ือจดัจ้างให้สาธารณชนทราบ  
 
 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน (2 ข้อ) 
3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

 
3.1.3 มีการปดิประกาศ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฏบิัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้

-มาตรการ “จัดใหม้ชี่องทางที่ประชาชน

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน

ต าบล  ท่าใหญ่ 
 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ขอ้กฎหมาย ขอ้บังคับ 
และสถานที่ให้บริการอยา่งชัดเจน 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขข์องประชาชน (15 คะแนน) 



รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 

 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการ
ด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น  
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 
- โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) จัดประชาคม 
 2) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสงัคม 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

 
3.2.2 มชี่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 

- โครงการอบต.เคลื่อนที่ 

 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) มีการจัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต หรือมีการก าหนดช่องทางการ
ร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่สามารถ
ท าได้ง่ายสะดวกและเหมาะสม 
2) มีการประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องขั้นตอนร้องเรียน 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน (2 ข้อ) 
3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

 
3.2.3 มรีายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ได้ทราบถึงการได้รบั
เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 

- มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) มีการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่
สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ 
2) มีช่องทางการติดตามเร่ืองร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลได้
ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า
เร่ืองร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
3) มีการแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับ
เร่ืองร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบอย่างเหมาะสม  
4) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน (4 ข้อ) 
 4 คะแนน (3 ข้อ) 
3 คะแนน (2 ข้อ) 
 2 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมบริหารกจิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10 คะแนน) 
รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 

 
3.3.1 ด ำเนินกำรใหป้ระชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ 

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าใหญ่ 

 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) แต่งต้ังเป็นกรรมการจัดท าแผนพฒันา 
 2) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
 3) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
4) การมีส่วนรว่มด าเนินการตามโครงการ 
 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน (4 ข้อ) 
 4 คะแนน (3 ข้อ) 
3 คะแนน (2 ข้อ) 
 2 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

 
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏบิัตงิาน 

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 

- กิจกรรมการประเมนิผลการปฏิบัตริาชการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) แต่งต้ังเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 2) การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ  
3) การมีส่วนรว่มในการปรับปรุงแกไ้ขโครงการ 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

 

    รวมคะแนน มิติท่ี 3 
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มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 45 คะแนน 

 
4.1 มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบ
ตรวจสอบภายใน  
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 
 
- โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน

ประจ าปี  

 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในที่มีการท างานอย่างเป็นอิสระ  
 2) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต   
 3) มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 
 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

 
4.1.2มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบ
ควบคุมภายใน  
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 
 

- โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) มีระบบการควบคุมภายใน 
 2) มีการน าผลการควบคุมภายในไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต   
 3) มีการเผยแพร่ผลการควบคุมภายในให้สาธารณชนทราบ 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบติั หรือการบริหารราชการตามชอ่งทางที่สามารถด าเนินการได้  
    (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 

 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายขา้ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 
- มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วม

ตรวจสอบกากับดูแลการบริหารงานบุคคล

เก่ียวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอนย้าย 

 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มีการน าผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนมา
ประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 2) เปิดเผยข้อมูลขา่วสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน (2 ข้อ) 
3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

 
4.2.2 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ - 
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สนิของทาง
ราชการ 

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 

–กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้

ประชาชนได้รับทราบ 

 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) จัดให้ประชาชนเข้ าร่ วมสั งเกตการณ์ ในการบริหาร
งบประมาณ 
 2) การจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการด าเนิน
โครงการและการใช้งบประมาณ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบ
ล่วงหน้าและให้ขอ้มูลที่วา่นี้แก่บุคคลที่ร้องขอหรือขอดู 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน (2 ข้อ) 
3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

 
4.2.3 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสด ุ
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 

- โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ
ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 
  2) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกีย่วข้องกบัการพัสด ุ
  3) ออกประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการทุก
ขั้นตอนให้ประชาชนได้ทราบ และตามชอ่งทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยสะดวก 
 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น (10 คะแนน) 
รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 

 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว ้

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 
- กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

สมาชิกสภาทองถิ่น 

 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการส าหรับสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ หรือรว่มกับฝา่ยบริหาร/พนักงาน/
ข้าราชการท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
การปฏิบัติงานของสภาทอ้งถิ่น และการเสริมสร้างความรู้ใน
การปฏิบัตหิน้าที่ของฝ่ายบริหารให้เป็นตามกฎหมาย/ระเบยีบ 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน (มีโครงการ) 
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ) 

 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มบีทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 

-กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี

บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบตังิานของ

ฝ่ายบริหาร 

 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
  การให้ความรู้ความเขา้ใจตามโอกาส เกี่ยวกับข้อบังคับการ
ประชุมสภา วิธกีารตรวจสอบของสภา ไม่ว่าจะเป็นการต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบ การต้ังกระทู ้รวมทั้งการท าความ
เข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพจิารณา 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน (มีโครงการ) 
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 การเสริมพลังการมสี่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต (10 คะแนน) 
รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 

 
4.4.1 ส่งเสริมใหม้ีการด าเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 

- มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน่โดยภาค

ประชาชน 

 

 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวขอ้งกับ
การต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวท ีบอร์ด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทางอื่น ๆ  
 2) สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อตา้นการทุจริต 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน (2 ข้อ) 
3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / 
ไม่ครอบคลุมสาระส าคัญข้อใด
เลย) 

 
4.4.2บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 

- กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน

การทุจริต 

- กิจกรรมการตดิป้ายประชาสัมพนัธ์กรณพีบ

เห็นการทุจริต 
 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทกุภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาค
ประชาสังคม) 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน (มีโครงการ) 
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ) 

 



 

 รวมคะแนน มิติท่ี 4 

 
 
 

        รวมคะแนนท้ังสิ้น 

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในแบบประเมินตนเองตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฉบบันี้ 

มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ  

       (ลงชื่อ) 
 
               ( นายโกสิต   บุญเสนา ) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

             วันที่  26  /  2  /  2561 
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