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ส่วนที่  1 

บทน า 

1. การวเิคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ต้องการบ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มอียู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นตลอดจน

บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตเพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่

มีอยูใ่นปัจจุบันมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลหรอืไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่นพบว่าปัจจัยที่มผีลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่นได้แก่ 

การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี

วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้นมี

ประสิทธิภาพมากขึน้แตใ่นทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึน้เช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจรติในส่วนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ าแนกเป็น 7 ประเภทดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณการท าบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรอืปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องวา่งของกฎระเบียบและกฎหมาย 

4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จรยิธรรม 

5) สภาพหรอืลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 

6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 

7) สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทุจรติที่เกิดจากอ านาจบารมแีละอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังน้ี 

1) โอกาส แมว้่าในปัจจุบันมหีนว่ยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่

เข้มแข็งกฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุมและอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้

เกิดการทุจรติ 

2) สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยมท าให้คนใน

ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวยด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ

ทุจรติมากยิ่งขึน้ 
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3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสการทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ

การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไกการ

ตรวจสอบความโปร่งใสที่มปีระสิทธิภาพดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี ้

4) การผูกขาดในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐได้แก่การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นเรื่องของการผูกขาด

ดังนัน้จงึมคีวามเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้

ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาดได้แก่การผูกขาดในโครงการ

ก่อสร้างและโครงสรา้งพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่

ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง

แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรมคุณธรรมในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น

พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคนแต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง

และมีความเห็นแกต่ัวมากยิ่งขึน้มองแต่ประโยชน์สว่นตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์สว่นรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิดปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก

ย่องคนที่มีเงินคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูงด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการ

ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อเห็นคนโกงเป็นคนฉลาดย่อมจะท าการทุจริตฉ้อ

ราษฎรบังหลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียง

ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละแห่งสามารถน า SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆมาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการ

ทุจรติตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตล่ะแหง่ได้ตามความเหมาะสม 

หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยยึดหลักแหง่การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ

พื้นที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และต้อง

เป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วน

ท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมี

ส่วนรว่มของประชาชน 



-3- 

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ

บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข

ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มี

ส่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่

ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จรงิ คณะผู้บริหารหรอืพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อ

ไปในทางที่เอือ้ประโยชน์แก่ตนเองหรอืพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

ฝา่ฝนืหรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจรยิธรรม 

จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์     

จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปช่ันเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อย่างตอ่เนื่อง ส่งผลใหป้ระชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การตรวจสอบการ

ท างานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มสี่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริต

หรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร    ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ

ต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรอืการปฏิบัติงาน  

 กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้วหน่วยงาน

องค์กรอื่นและประชาชนก็จะเช่ือม่ันและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่นได้เข้าร่วมการเป็นเครือขา่ยในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จรงิ 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

  1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

  2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างใหบุ้คลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ปฏิบัติราชการโดย

ยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จรยิธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

  3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการทุจริต

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือขา่ยในการตดิตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐใหม้ีความเข้มแข็ง 
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4. เพื่อให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่

โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ

คุณธรรม จรยิธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 

เป้าหมาย 

1.  ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ตลอดจน

ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุก

ฝา่ย 

2.  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลท่าใหญ่ มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหา

เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติ

มิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มใิห้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3.  หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน      

และปราบปรามการทุจรติ ภาครัฐ 

4.  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม 

และถ่วงดุลการใชอ้ านาจให้เหมาะสม 

5.  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1.คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ มีจิตส าส านึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงาน

ด้วยความโปร่งใส 

2.ประชาชนมจีติส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าใหญ่ 

3.  มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสใน

การกระท าการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

4.  สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

5.  พัฒนาและเสรมิสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการตอ่ต้านและปราบปรามการทุจริต 

6.  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชน 

ในการป้องกันการทุจริต 



 

 
ส่วนที่  2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ  ประจ าปี พ.ศ.2565 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ 
งบประมาณ(บาท) 

1.การสร้างสังคมท่ีไม่

ทนต่อการทุจรติ 

 

1.1 การสร้างจิตส านึก และความ

ตระหนักแก่บุคลากรท้ังขา้ราชการ

การเมอืงฝ่ายบริหารข้าราชการ

การเมอืงฝ่ายสภาทอ้งถิ่นและฝา่ย

ประจ าขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 

1.1.1  -กิจกรรมสมุดความดพีนักงาน 

1.1.2  - โครงการฝึกอบรมคณุธรรมจรยิธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิก

สภาและพนักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ ่

1.1.3  -กิจกรรมให้ความรู้เร่ืองผลประโยชนทับซ้อนให้กับพนกังาน

สว่นต าบลและพนักงานจา้งขอองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

        - มาตรการ “มาตรการจดัท าคู่มอืการป้องกันผลประโยชนทั์บ

ซ้อน” 

0 

50,000 

 

0 

 

0 

 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความ

ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคสว่น

ในท้องถิ่น 

1.2.1                          - 

 

1.2.2  - โครงการปลูกป่าทดแทนในพืน้ท่ีต าบลท่าใหญ ่

 

0 

 

10,000 

 

 1.3 การสร้างจิตส านึกและความ

ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1  - โครงการศูนยพ์ัฒนาครอบครัวต าบลท่าใหญ่ 

1.3.2  – โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ

1.3.3  -โครงการสภาเด็กและเยาวชน 

 

10,000 

30,000 

10,000 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ 
งบประมาณ(บาท) 

2. การบริหารราชการ

เพื่อป้องกันการทุจรติ 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมอืงใน

การตอ่ต้านการทุจรติของผู้บริหาร 

2.1.1 - “ประกาศเจตจ านงต่อตา้นการทุจรติของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

 

0  

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส

ในการปฏบัิตริาชการ 

2.2.1 -  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกอบต.ปลัดอบต.

และหัวหน้าส่วนราชการ 

2.2.2  - มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใชจ้่ายเงินงบประมาณ 

          - กิจรรมการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจา้ง 

2.2.3 - มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

- กิจกรรมการส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

 

2.3 มาตรการการใชดุ้ลยพนิจิและ

ใชอ้ านาจหนา้ที่ให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีดี 

2.3.1 – โครงการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบัิตริาชการ 

2.3.2 – มาตรการการมอบอ านาจอนุมัตอินุญาตสั่งการเพื่อลด

ขั้นตอนการปฏบัิตริาชการ 

 

0 

0 
 

 

2.4 การเชดิชูเกียรตแิก่หน่วยงาน/

บุคคลในการด าเนินกิจการการ

ประพฤติปฏบัิตตินให้เป็นท่ีประจักษ์ 

2.4.1  - กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติบัตรให้พ่อ-แมด่ีเด่น 

2.4.2 –กิจกรรมเชดิชูเกียรติบุคคลที่ชว่ยเหลอืกิจการสาธารณะ

หรือมจีิตสาธารณะ 

2.4.3 –กิจกรรมเชดิชูเกียรติประชาชนผู้ปฏบัิตติามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

0 

0 

 

0 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ 
งบประมาณ(บาท) 

 

2. การบริหารราชการ

เพื่อป้องกันการทุจรติ 

 

2.5 มาตรการจัดการ  ในกรณไีด้

ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบ

การทุจรติ 

 

2.5.1 - มาตรการ “จัดท าขอ้ตกลงการปฏบัิตริาชการ” 

 

2.5.2 - มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ัง

ภาครัฐและองคก์รอิสระ” 

 

2.5.3 - มาตรการ “แตง่ตัง้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน” 

 

- มาตรการ “ด าเนนิการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนกรณีมี

บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลท่าใหญ่วา่ทุจริตและปฏบัิตริาชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิ

ชอบ” 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 

3. การสง่เสริม

บทบาทและการมี

ส่วนร่วมของภาค

ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในช่องทางที่

เป็นการอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนได้มสี่วน

ร่วมตรวจสอบ  การปฏบัิตริาชการตามอ านาจ

หนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 - มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ขอ้มูลขาวสาร ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

- โครงการฝึกอบรมพัฒนาองคค์วามรู้เกี่ยวกับการ

ปฏบัิตงิานของ อบต. 

3.1.2 - มาตรการ “เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารท่ีส าคัญและ

หลากหลาย” 

3.1.3  -มาตรการ “จัดให้มชีอ่งทางที่ประชาชนเข้าถึง

ขอ้มูลข่าวสารขององคก์ารบริหารสว่นต าบล  ทา่ใหญ ่ 

0 

 

50,000 

 

0 

 

0 

 

3.2  การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนอง

เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 - โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

3.2.2 - โครงการ อบต. สัญจรให้บริการประชาชน 

3.2.3 - มาตรการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

20,000 

30,000 

0 

 

3.3 การสง่ให้ประชาชนมสี่วนร่วมบริหารกิจการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 - ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

3.3.2- กิจกรรมการประเมินผลการปฏบัิตริาชการของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

0 

 

0 
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มติ ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 

หมายเหต ุ
งบประมาณ(บาท) 

4. การสริมสร้างและรับ

ปรุงกลไกในการตรวจสอบ

การปฏบัิตริาชการของ

องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการ

ควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินก าหนด 

4.1.1  - การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

4.1.2  - การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

0 

0 

 

4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมสี่วนร่วม

ตรวจสอบการปฏบัิตหิรือการบริหารราชการ

ตามช่องทางที่สามารถด าเนนิการได ้

4.2.1  - มาตรการสง่เสริมใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ

กากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ังการ

โอนยา้ย 

4.2.2 –กิจกรรมการรายงานผลการใช้จา่ยเงินให้ประชาชน

ได้รับทราบ 

 

0 

 

 

0 

 

4.3 การสง่เสริมบทบาทการตรวจสอบของ

สภาท้องถิ่น 

4.3.1 – กิจกรรมการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก

สภาทองถิ่น 

4.3.2- กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทอ้งถิ่นให้มบีทบาทใน

การตรวจสอบการปฏบัิตงิานของฝ่ายบริหาร 

50,000 

 
- 

 

 

4.4 เสริมพลังการมสี่วนร่วมของชุมชน 

(Community)  และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ

ตอ่ต้านการทุจรติ 

4.4.1  - กิจกรรมการเฝ้าระวงัการคอร์รัปชั่นโดยภาค

ประชาชน 

4.4.2  - กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น

การทุจรติ 

- 

 

10,000 
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ส่วนที่  3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

มิติที ่1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ินและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่

ประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสมุดความดพีนักงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันโดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรเป็นการสร้างระเบียบวินัยใน

การปฏิบัติงานซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้างจะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมา

เพื่อพิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้รวมถึงหัวหน้าผูบ้ังคับบัญชาสามารถใช้เป็นหลักฐานในการ

อ้างองิที่ใช้ในการประเมนิผลงานยังส่งผลใหก้ารประเมนิเป็นที่ยอมรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วย

ความส าเร็จความซื่อสัตย์สุจริตลุลว่งหรอืไม่อย่างไรและหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ประเมินทักษะและ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ซึ่งจะส่งผลใหเ้ห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรืออาจจะมีผู้ร่มงานอื่นมาอ่าน

แล้วมกีรณีศกึษาจากปัญหาที่เกิดขึน้คล้ายกันท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไขเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

ในองค์กรองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าวจึงได้จัดท าสมุด

ความดีพนักงานโดยให้พนักงานมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมายและเกิดประโยชน์แก่องค์กรเป็นการสร้างระเบียบ

วินัยส่งเสรมิการสรา้งจิตส านึกที่ดใีนการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหนา้งานปลัดอบต.และพนักงาน 

3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการตดิตามงานที่พนักงานได้ปฏิบัติ 

3.3 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่

ได้รับมอบหมาย 

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

5. ระยะเวลา 

4ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – 2564)  

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ก าหนดให้พนักงานทุกคนเขียนสมุดการบ้านโดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุกวันและส่งให้ 

หัวหนา้ส่วนราชการทุกวันจันทร์ 

6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผูบ้ริหารให้พจิารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าป ี
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7. งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

8. สถานที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

10.2 มีการตดิตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 

10.3 พนักงานท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตาม

ก าหนด 

1.1.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล

จริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แตล่ะประเภทโดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกัน

เป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรมจริยธรรมเพราะคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงการประพฤติ

ปฏิบัติอันถูกต้องดีงามทั้งกายวาจาใจทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคมซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมี

คุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้วการปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ

รวดเร็วโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะ

เข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคนได้แก่บุคลากรทั้งข้าราชการ

การเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝ่ายประจ ารวมถึงพนักงานจ้างจึงได้มี

การจัดท าโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผูบ้ริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าใหญ่ดังกล่าวนีข้ึน้ 
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3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจติส านึกการต่อต้านการทุจริต 

3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

3.3 เพื่อสรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรม 

3.4 เพื่อสรา้งจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์

ทับซ้อน 

4. เป้าหมาย 

ผูบ้ริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จ านวน 55 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีการด าเนินการ 

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆในการปลูก

และปลุกจติส านึกการต่อต้านการทุจริตให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมและ

มีการศกึษาดูงานหรอืท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – 2565) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 

50,000บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์ 

ตัวชี้วัด 

ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ

พนักงานโดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชีว้ัดและต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

ผลลัพธ์ 

ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการ

ทุจรติและประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจรยิธรรม 
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1.1.3 สร้างจติส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือการ

มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชนทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวของจนส่งผล

กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งการกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้ง

เจตนาหรอืไม่เจตนาหรอืหรอืบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสบืต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรม

เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 

(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง

“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึงสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพล

ตามอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สว่นตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์สว่น  

รวมผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึง

ผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร

ต่างๆทั้งในหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ

บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบทั้งนี้หมายรวมถึงความ

ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 - 2565

หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วย 

งานภาครัฐโดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกัน

ผลประโยชนท์ับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จึงได้

จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่า

ใหญ่เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการจึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านการประชุม

ผูบ้ริหารกับพนักงานส่วนต าบลเพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบกฎหมายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ

เป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตนเพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซอ้น 

3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
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3.3 เพื่อเสริมสรา้งให้ขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มีจิตส านึกค่านิยม

และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจรติมุง่มั่นท างานอย่างมปีระสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคงส่งผลให้หน่วยงาน

ปลอดจากการทุจริตคอรร์ัปชั่นมุง่สูก่ารเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีการด าเนินการ 

จัดประชุมประจ าเดือนและให้ความรูเ้รื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

4 ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 ) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมคีวามเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลลัพธ์ 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมคีวามรูเ้กี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและมีความประพฤติ

ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “มาตรการจัดท าคู่มอืการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน”  

2. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติเป็นวาระแหง่ชาติและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้านอันรวมถึงประเด็นเรื่อง

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในภาครัฐโดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงคา่ตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเ้หมาะสมและเป็นธรรม 
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ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้าง

ระบบคุณธรรมรวมทั้งปรับปรุงและจัดใหม้ีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมี

ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับปัจจุบันหน่วยงานต่างๆเช่นส านักงานก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจรติโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและองค์กรตามรัฐธรรมนูญได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้านอันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กรซึ่งสนับสนุนให้

หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆอันรวมถึงการให้ความรู้ตาม

คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วยเพื่อ

ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้นและเพื่อน า

เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็น 

กลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริตโดยเฉพาะการกระท าที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน

ภาครัฐองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก

ถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการ

ร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาดลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้

เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ตอ่ไป 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ให้บุคลากร

ผูป้ฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรูใ้นการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา

การทุจริตคอรร์ัปชัน่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรมคีู่มอืการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

1. ศกึษาและรวบรวมข้อมูล 

2. จัดท า (ร่าง) คู่มอืการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน 
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3. ตรวจสอบความถูกต้อง 

4. จัดท าคู่มอืการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน 

5. แจกจ่ายใหบุ้คลากร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการจัดท าคู่มอืการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน 
  

1.2.2 สร้างจติส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : ปลูกป่าทดแทนในพืน้ที่ต าบลท่าใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องด้วยปัจจุบันโลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  (Climate 

Change) ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นหรือที่เรียกว่าสภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มี

ผลกระทบกับวิถีชีวติของมนุษย์อาทิเกิดความแห้งแล้งมีไฟไหม้ป่าฝนตกไม่ตรงฤดูกาลอากาศหนาวและหิมะตก

ในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตกเป็นต้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ดังนั้นประเทศต่างๆทั่ว

โลกจึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะ

โลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษและผลิตก๊าซ

ออกซิเจนอกีทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พืน้ที่ให้เกิดความเหมาะสมลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้นๆลง

ได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียสเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จึงได้

จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ต าบลท่าใหญ่ ” เพื่อให้ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราช

สักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าวดังนั้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่

จงึได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชนพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ชุมชน 
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3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ

รว่มกัน 

3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยเพิ่มพื้นที่สี

เขียวในต าบลท่าใหญ่ 

3.3 เพื่อให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติประจ าวันเกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า

ทรัพยากรที่มแีละลดภาวะโลกร้อน 

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย

รอ้นแก่ประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้จ านวน  1,000 ตน้ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

พืน้ที่สาธารณะในเขตต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินงาน 

6.1 ประสานงานกับส่วนราชการองค์กรภาคเอกชนสถาบันการศึกษากลุ่มพลังมวลชนและ

ประชาชนในท้องถิ่นเข้ารว่มกิจกรรม 

6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ จัดเตรียมสถานที่เพื่อปลูกต้นไม้ 

6.3 จัดซื้อกล้าไม้พันธุ์ไม้เพื่อใชใ้นโครงการ 

6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการองค์กรภาคเอกชนสถาบันการศึกษากลุ่มพลัง

มวลชนและประชาชนในท้องถิ่น 

6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าใหญ่ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

10,000บาท 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 การสรา้งจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลท่าใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล 

ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คน

ส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมากขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนาศีลธรรมประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่นความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ท าให้ปัญหาต่างๆที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วน

หนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรมคุณธรรมและบนพื้นฐานความกตัญญูเริ่มจากสังคมเล็กๆก่อนคือสถาบัน

ครอบครัวหากได้รับการเรียนรู้อบรมปลูกจติส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคล

ที่มคีุณภาพเก่งดีมปีระโยชน์เมื่อเป็นเชน่นีแ้ล้วปัญหาตา่งๆเช่นยาเสพติดรักก่อนวัยอันควรปัญหาต่างๆก็จะลดลง

ดังนัน้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบล

ท่าใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลานให้เป็นสถาบันครอบครัวที่

เข้มแข็งให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ปรองดองและเอื้ออาทรต่อกันตลอดจนส านึกดีต่อบุพการี

ครอบครัวสังคมและประเทศชาติลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด  การสร้างจิตส านึกและ

ความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตและเสริมสร้างความรูใ้นเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 

3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอือ้เฟื้อเผื่อแผ่และการรูจ้ักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 

3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านรา่งกายจิตใจอารมณ์และการอยู่รว่มกันในสังคม 

3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกและตระหนักถึงบทบาทหนา้ที่ของตนเองและการมสี่วนรว่ม 

3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์สุจรติมีจิตสาธารณะมีระเบียบวินัย 

3.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านึกดีตอ่บุพการีครอบครัว 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผูป้กครองนักเรียนโรงเรยีน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 

6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
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6.3 ประสานการจัดงานให้กับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

6.4 ประสานคณะวิทยากรและประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนตา่งๆเข้าร่วมโครงการ 

6.5 แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานและประชุมช้ีแจง 

6.6 ด าเนินการจัดซือ้จัดจา้งตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 

6.7 ด าเนินการตามโครงการ 

6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ  2562-2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 

10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางดา้นรา่งกายจติใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 

10.2 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีคุณธรรมจรยิธรรมตามค่านิยม 12 ประการมลีักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 

10.3 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีจิตสานึกตระหนักถึงบทบาทหนา้ที่ของตนเอง 

10.4 ผูเ้ข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตมีวนิัย 

10.5 ผูเ้ข้าร่มโครงการได้รับความรูเ้กี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

10.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการตดิยาเสพติด 

1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อตา้นการทุจริต 

1.  ชื่อโครงการ    โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาต ิ

2.  หลักการและเหตุผล 

    ตามที่รัฐบาลก าหนดให้เป็นวันเด็กแหง่ชาติ  ตรงกับวันเสารท์ี่สองของเดือนมกราคมของทุกปี 

ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมส าหรับเด็ก  เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กซึ่ง 

ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญยิ่งต่อประเทศชาติ  ที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้

เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป  เด็กจึงควรเตรียมตัวที่จะเป็นก าลังของชาติด้วย  การขยันหมั่นศึกษาหาความรู้

และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่  ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย  มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจ

ท างานด้วยความรับผดิชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์  สุจริต  ตลอดจนมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่น  

เสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสว่นรวม ช่วยกันรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากร  ตลอดถึงสาธารณ

สมบัติส่วนรวมของชาติ  หากเด็กทุกคนได้ตระหนักถึงอนาคตของตนและของประเทศชาติ   
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โดยพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็น “เด็กดี” ประกอบกับ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  เป็นองค์กรหนึ่งที่ต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนา  และส่งเสริมเด็ก

เยาวชนเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 อ านาจหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ต้อง

ท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  

เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา  16  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบลมี

อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  (9) 

การจัดการศกึษา (10) การสังคมสงเคราะห ์ และการพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  

ดังนัน้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จึงได้จัดท าโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565 ขึ้น  

เพื่อให้หนว่ยงานของรัฐ  ภาคเอกชนและประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่ง

สอน และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ  ให้เด็กได้ท ากิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอย่าง

สร้างสรรค ์ และปลูกฝังให้เด็กตระหนักถึงความส าคัญของตนเอง  รู้จักหน้าที่ของตนเอง  อยู่ในระเบียบวินัย  มี

จิตส านึกของความเป็นคนดีไม่ทุจริต  ไม่ลักขโมย  มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มีจิตอาสา

และที่ส าคัญคือยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และมีความเลื่อมใสการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ดังค าขวัญ  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  

เนื่องในวันเด็กแหง่ชาติ  ประจ าปี  2565  “เด็กไทยยุคใหม่  รู้รักสามัคคี  รู้หน้าที่พลเมืองไทย”  พร้อมทั้งเป็น

การรว่มบูรณาการกับโรงเรียนและสถานศกึษาในเขตต าบลท่าใหญ่  กศน.ต าบลท่าใหญ่  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  

ภูเขียว  กลุ่มผู้น าท้องที่  ผู้น าท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่างๆ  ในต าบลท่าใหญ่                 

3.  วัตถุประสงค ์

3.1  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก  เยาวชน  ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท  สิทธิ

และหนา้ที่ของตนเอง และหนา้ที่พลเมืองที่ดี  มจีติส านึกของความเป็นคนดีไม่ทุจริต  ไม่ลักขโมยและมีจิตอาสา 

  3.2  เพื่อส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  ได้แสดงออก  กล้าคิด  กล้าท า  ในทางสร้างสรรค์และเป็น

ประโยชน์และมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจของตนเอง 

  3.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก  เยาวชน  ได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และเป็นไป

ตามนโยบายของรัฐบาล 

  3.4 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น กลุ่มองค์กรการพัฒนา  

โรงเรียน และสถานศกึษาในเขตต าบลท่าใหญ่และกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 

และพัฒนาของเด็ก  และเยาวชนให้เป็นคนดีไม่คดโกง 
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4. เป้าหมาย                                                                                                                       

 4.1  กลุ่มเป้าหมาย 

1)  จ านวนเด็ก  เยาวชน ในเขตต าบลท่าใหญ่   และใกล้ เคียง  จ านวน  350  คน                          

  2)  ผูป้กครอง  ผูน้ ากลุ่มองค์กรต่าง ๆ และพนักงานเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน  100  คน  

4.2  เป้าหมายการด าเนินงาน 

 1)  จั ด กิ จ ก ร ร มก า ร แสด งบน เ ว ที ต า มค ว ามส าม า ร ถ แล ะค ว ามถนั ด ข อ ง เ ด็ ก                                     

 2) จัดกิจกรรมกลุ่มย่อยโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อใหเ้ด็กเข้าร่วมกิจกรรมตามความ               

 สนใจของตนเอง 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 

           ณ  หอประชุมและบริเวณที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ 

6.  ขั้นตอนการด าเนินการ 

  6.1  ประชุมคณะผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้อง รว่มกับก านัน  ผูใ้หญ่บ้าน  กลุ่มสตร ี และโรงเรียนในพืน้ที่  เพื่อเตรียมการด าเนินงานจัดกิจกรรม 

6.2  ประสานงานกับหนว่ยงานภาครัฐ โรงเรียน/สถานศกึษาในเขตพืน้ที่  ภาคเอกชนเพื่อรว่ม 

สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 

  6.3  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

6.4  แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานและผูป้ระสานงานที่เกี่ยวข้อง 

6.5  ด าเนนิงานตามโครงการ สรุปผล ประเมินผลรายงานให้หนว่ยงานที่ขอ้งทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4  ปี  ปีงบประมาณ  2562-2565  

8. งบประมาณด าเนินการ  

   งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  แผนงาน

การศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก

แหง่ชาติ     

9. ผู้รับผิดชอบ 

กองการศกึษาศาสนาและวัฒธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์        

10.1 เด็ก เยาวชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท 

สิทธิหน้าที่ของตนเอง และหนา้ที่พลเมืองที่ด ี มจีติอาสา 

  10.2 เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าท า ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมี

ส่วนรว่มในการท ากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง   

  10.3 เด็ก เยาวชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ มีความเลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรักษา

เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 

1.3.3  สร้างจติส านึกและความตระหนักใหม้ีจติสาธารณะ 

1. โครงการ  สภาเด็กและเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล 

  สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง  ท าให้เกิดผลกระทบต่อ

สภาวะความเป็นอยู่ของบุคคล  เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้มีความรู ้ ความเข้าใจในการศกึษา

หลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้

อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  การแขง่ขันอย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ  ท าให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่

ประโยชน์สว่นตน  ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม  ประเทศชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตรยิ์  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จงึตอ้งจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนใหรู้้จักหน้าที่ของตนและฐานะ

ที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติ  ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  ช่วยเหลือเกือ้กูลซึ่งกันและกัน  

ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา  ความซื่อสัตย์สุจรติและนึกถึงประโยชน์สว่นรวมมากกว่า  

ส่วนตน 

3. วัตถุประสงค์   
 3.1  เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจรติ และค่านิยมที่พึงประสงค์   

 3.2  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย  

 3.3  เพื่อปลูกฝังวิถีชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย     

เด็กและเยาวชนต าบลท่าใหญ่หมู่บ้านละ  10  คน  รวม  110  คน 
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5. ขั้นตอนการด าเนินงาน   

4.1 เสนอโครงการ  

4.2 ประชุมช้ีแจง 

4.3 แต่งตั้งคณะท างาน 

4.4 ด าเนินงานตามโครงการ 

4.5 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

4.6 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4  ปี  ปีงบประมาณ  2562-2565  

8. งบประมาณด าเนินการ  งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ. 2565  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสภาเด็กและเยาวชน     

9. ผู้รับผิดชอบ 

  กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์        

10.1 เด็ก เยาวชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท 

สิทธิหน้าที่ของตนเอง และหนา้ที่พลเมืองที่ด ี มจีติอาสา 

  10.2 เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าท า ในทางสร้างสรรค์  มีความซื่อสัตย์สุจริตและ

มีสว่นร่วมในการท ากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง   

  10.3 เด็ก เยาวชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ มคีวามเลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรักษา

เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 
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มิติที่   2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงตอ่ตา้นการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการ ปปช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาแล้ว 3 ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2561จนถึงปี พ.ศ. 2564  และขยายเวลาเพิ่ม  

ถึง  30  กันยายน  2565  ซึ่งมุงสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่

ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจน

ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน

ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้าน

ทุจรติ” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ 

 ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ50  

ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น

เจ้าหนา้ที่ของรัฐและประชาชนต้องมพีฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต

ประพฤติมิชอบโดยได้ 

ก าหนดยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 

ยุทธศาสตรท์ี ่6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร

ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ

เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครอง

ตนเองตามเจตนารมณข์องประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักใน

การจัดท าบริการสาธารณะรวมทั้งมสี่วนรว่มในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพืน้ที่ส่วนการก ากับดูแล 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนดและต้องเป็นไปเพื่อการ

คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นเรื่องที่มคี าครหา  ที่ได้สรา้งความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน

ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจบั่นทอน

ความมีคุณธรรมจริยธรรม  ซื่อสัตย์สุจริตของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไปและหากจะว่า

กันไปแล้วเรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกันเพียงแต่

คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมากและมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่นๆจึงมีโอกาส

หรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า

แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับที่

คนท างานในหน่วยงานราชการอื่นและมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่งเสริมให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานใน

การป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพืน้ที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

 เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจรติของผู้บริหารอย่างนอ้ย 1 ฉบับ 

4.2 มีการประกาศเจตจ านงตอ่ตา้นการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างนอ้ย 1 ครั้ง 

4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

6.2 ประชุมหนว่ยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

6.3 จัดตัง้คณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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6.6 ประกาศใชแ้ผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

6.7 ด าเนนิการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

6.8 รายงานผลการด าเนนิงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารอย่างนอ้ย 1 ฉบับ 

- มีการประกาศเจตจ านงการตอ่ตา้นการทุจริตของผู้บริหารตอ่สาธารณะชนอย่างนอ้ย 1 ครั้ง 

- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปจี านวน 1 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ์ 

- การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มีความโปร่งใสสามารถป้องกันการ

ทุจรติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ

แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงนิเดือน และการมอบหมายงาน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกอบต. ปลัดอบต. และหัวหนา้ส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหนว่ยงานบริหารราชการองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง

ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลทั้งที่เป็นหนา้ที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

พ.ศ. 2542  และหนา้ที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหนาที่ต้องท าอกีมากมาย   
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ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล

นั้นมักจะประสบปัญหาดา้นการอ านวยความสะดวกในการตดิต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่ที่

ฝ่ายผู้บริหาร   ไม่มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหน้า

หนว่ยงานระดับส านักกองและฝา่ยต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการท าให้การบริการเกิด 

ความล่าช้าประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบใน

การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพื่อให้การบริหาร

ราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชนลดขั้นตอนการ

ให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยากจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ขึน้ 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน 

3.2 เพื่อให้ประชาชนมคีวามพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 

3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกอบต.ปลัดอบต.และหัวหน้าส่วนราชการจ านวน 4 ฉบับ

ประกอบด้วยนายกอบต. มอบหมายให้รองนายกอบต.นายกอบต.มอบหมายให้ปลัดอบต.รองปลัดอบต.และ

หัวหนา้ส่วนราชการปลัดอบต.มอบหมายใหร้องปลัดอบต.และปลัดอบต.มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและหนังสือ     

สั่งการ 

6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ 

6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

6.4 ให้ผูร้ับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดองค์การบริหารสว่นต าบลท่าใหญ่ 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 

 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทนจ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ์ 

 - ประชาชนมคีวามพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

 - ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจรติ 
 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดการพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

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 ามาตรการสรา้งความโปร่งใสในการใช้จา่ยเงนิงบประมาณ 
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3. วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อป้องกันการใชจ้า่ยงบประมาณที่ไม่สมควร ผดิวัตถุประสงค์ ไม่มปีระสิทธิภาพ  

  2. เพื่อป้องกันการเอือ้ประโยชน์ใหก้ับตนเอง และพวกพ้อง 

 3. เพื่อสร้างกลไกใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจา้งขององค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานการเงนิ งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดประชุม 

 2. จัดท าค าสั่งคณะท างาน 

 3. ประชุมคณะท างาน 

 4. ก าหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จา่ยเงนิงบประมาณ 

 5. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหนว่ยงานและประชาชนทราบ 

 6. ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 

 7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่         

เพื่อปรับปรุงแนวทางในการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีมาตรการป้องกันและก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี

ประสิทธิภาพ และป้องกันการเอือ้ประโยชน์ใหก้ับตนเอง และพวกพ้อง 

 2. มีกลไกหรอืช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรผ่าน

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ

ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า

บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจรติ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภบิาล  ดังนัน้การสร้างความโปร่งใสใน

การบริหารการเงนิ งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี

ประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จึงได้จัดท ากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง  ขององค์การ

บริหารส่วนต 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 
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  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศรายชื่อผูผ้า่นการคัดเลือกพร้อมวงเงนิการจัดซื้อ – จัดจา้ง 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หนว่ยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

  ส านักคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้างไม่นอ้ยกว่า 3 ช่องทาง 

 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ครบทุก

โครงการ  
  

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ /บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่

ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

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

2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ

ในการให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุดโดยน าแนวทางตามหลักการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้

โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้านเพศถิ่นก าหนด

เชื้อชาติภาษาอายุความพิการสภาพทางกายภาพหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม

ความเชื่อทางศาสนาการศึกษาการฝึกอบรมและอื่นๆสอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการ

โดยถือวา่ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไป

โดยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจนองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ จึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มี

การแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจนมีระบบการป้องกันหรอืการตรวจสอบ 
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เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหนา้ที่ในการให้บริการรวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้การ

บริการของหน่วยงานมคีวามเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ

เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการรอ้ยละ 80  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดให้มีระบบเกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม /ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน

เดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพได้แก่ระบบบัตรคิวในการให้บริการเป็นต้น 

6.2 จัดให้มกีารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานอัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ

ให้ผู้ใชบ้ริการหรอืผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้แก่จัดให้มี

กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 

6.4 จัดให้มสีถานที่ส าหรับผูสู้งอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติได้แก่ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู ้

พิการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2561-2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกกอง/ฝ่าย/งานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผูร้ับบริการ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งที่เป็นหน้าที่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล และ

ในการปฏิบัติหนา้ที่นัน้ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลการจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับจากภารกิจ

หนา้ที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนัน้เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่า 

ภารกิจที่ให้บริการไปนั้นประชาชนได้รับประโยชน์หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใดการ

ให้บริการมีคุณภาพเพียงใดตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจาก

ผู้รับบริการจึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการ

ให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจจงึจ าเป็นตอ้งมีโครงการนี้ขึ้นมา 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง

พอใจ 

3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ

โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 

3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียนการทุจรติประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน

เขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่า

ใหญ่จ านวน 1 ครั้งตอ่ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

พืน้ที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

 

 

 



-34- 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการและด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่

จังหวัดหรอืนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 

6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่

ก าหนด 

6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ทราบ 

6.4 ด าเนนิการเบิกจ่ายเงนิให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมนิ 

6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 

6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป

งบด าเนินการหมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 

-ผลการส ารวจความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของอบต. 

จ านวน 1 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ์ 

- ประชาชนผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 80 

                     - การให้บริการสาธารณะมีความโปรง่ใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่

เกี่ยวข้องในแตล่ะขัน้ตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือขา่ยสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

ในมาตรา 3/1 แหง่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  

ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า  “การ

บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ

ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น

การกระจายอ านาจตัดสินใจการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้

การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าวจงึได้มกีาร 

ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  โดย

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช

กฤษฎีกานีโ้ดยอย่างนอ้ยต้องมหีลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน

การตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งปฏิบัติงานตาม 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนดังนั้นงานให้บริการจึงเป็น

งานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องรว่มกันปรับปรุงและ 

แก้ไขกระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุดเมื่อประชาชนมารับ

บริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจรวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการท าให้เกิด

ความรวดเร็วในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอ านวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึง

และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความตอ้งการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่ 

เกิดขึ้นได้ 

3.3 เพื่อปรับทัศนคตวิิธีคิดวิธีการท างานของบุคลากรใหค้ านงึถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ 

ประชาชนผู้มาติดตอ่ขอรับบริการ 

3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมมีาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมีความโปร่งใส 

สามารถวัดผลการด าเนนิงานได้ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต 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 าหนดผู้รับผดิชอบใหเ้ป็นปัจจุบัน 

6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการแก่ประชาชน 

6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 

6.4.4 จัดให้มกีล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 

6.4.5 จัดท า/แบบฟอร์มค าร้องพร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 

6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการโดยจัดให้มกีารให้บริการ 

 แก่ประชาชนทั้งเวลาท าการช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจการอนุญาตการอนุมัตกิารรักษาราชการแทน 

6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 

6.6 มีการตดิตามประเมินผลโครงการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการเพื่อน า 

จุดบกพร่องในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการขัน้ตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

การเกษตร/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

10.2 สามารถตรวจสอบความตอ้งการของประชาชนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ได้ 

10.3 มีทัศนคติวธิีคิดวิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการ 

  ประชาชนผู้มาติดตอ่ขอรับบริการ 

10.4 ปฏิบัติราชการมมีาตรฐานการบริการสาธารณะมีความโปร่งใสสามารถวัดผลได้ 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ

ด าเนนิการอื่นใดของผูม้ีอ านาจในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติอนุญาตสั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน 

องค์กรนั้นก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็วซึ่งการพิจารณา

เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึง 

ความส าคัญคุณสมบัติความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดีด้วยความรอบคอบและ

เหมาะสมเพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการดังนั้นการด าเนินการของหน่วยงานต้องมี

การปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอน

การปฏิบัติงานการกระจายอ านาจการตัดสินใจการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนแตท่ั้งนีต้้องมีผู้รับผดิชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ 

ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัตอินุญาตสั่งการแตง่ตั้งมอบหมายคณะผูบ้ริหาร   

หัวหนา้ส่วนราชการทุกส่วนราชการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

6.2 ด าเนนิการออกค าสั่งฯ 

6.3 ส าเนาค าสั่งฯแจง้คณะผูบ้ริหาร  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย 

 



-38- 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ภายในปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส่วนราชการทุกส่วนราชการ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

การบริหารราชการการด าเนินงานการปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็วตลอดจนการ

อ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรตทิี่มคีวามซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรม จรยิธรรม 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการมอบเกียรตบิัติใหก้ับพ่อ – แมด่ีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องในวโรกาส  5  ธันวาคมของทุกปีเป็นวันพ่อ  และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็น 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเป็นวันแม่แห่งชาติ  ซึ่งองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่  ได้ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อวันแมแ่หง่ชาติเป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมาเพื่อเทิดทูน

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อพสก

นิกรชาวไทยอย่างนานัปการพระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใย

อย่างหาที่เปรียบมิได้และเป็นการเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติเพื่อให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 ที่ก าหนดให้องค์การบริหาร

ส่วนต าบลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก  สตรีเยาวชน  ผู้สูงอายุ  และคนพิการประกอบกับองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าใหญ่มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแหง่ชาติการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตในการเชดิชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน

กิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์  สุจริตมีคุณธรรม

จรยิธรรมยกย่องเชดิชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่นดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าใหญ่จงึได้จัดกิจกรรมวันพ่อวันแม่แห่งชาติคือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าใหญ่เพื่อใบประกาศเกียรติคุณฯเป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชนและให้สังคมได้ตระหนัก

ถึงหนา้ที่อันส าคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่ส าคัญเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป 
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3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตแิก่พ่อแม่   ผู้มคีวามซื่อสัตย์  สุจริตตัง้มั่นอยู่ในหลักคุณธรรม 

จรยิธรรม 

3.2 เพื่อให้พ่อแม่  ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรธิดาและสังคมสืบไป 

4. เป้าหมาย 

จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อแม่ดเีด่นจ านวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 12 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการคัดเลือกพ่อแม่  ดีเด่นที่มคีุณสมบัติที่จะได้รับ 

การคัดเลือกใหเ้ป็นพ่อแม่  ดีเด่นประจ าปี  เพื่อประกาศใหป้ระชาชนทราบ 

6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑใ์นการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

จ านวน 11 หมู่บ้าน เพื่อให้แต่ละชุมชนด าเนินการคัดเลือกกลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการ

คัดเลือกในชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้ง

หนึ่ง 

6.3 แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผูท้ี่ถูกเสนอชื่อ 

จากชุมชนต่างๆภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

6.4 คณะกรรมการฯเสนอชื่อพ่อแม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองดา้นคุณสมบัติโดยเสนอรายชื่อ 

ให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 

6.5 ด าเนนิการจัดพิธีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ตามระเบียบฯในวันส าคัญที่ตรงกับวันพ่อ

แหง่ชาตแิละของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิตพระบรมราชินีนาถจ านวน 2 ครั้ง/ปี   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 

10.1 ผลผลิต 

- มีพอ่แมด่ีเด่นที่ได้รับเชดิชูเกียรติไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
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10.2 ผลลัพธ์ 

- พ่อแม่ดเีด่นที่ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณมีความพึงพอใจไม่นอ้ยกว่าระดับดี 

- มีพอ่แมด่ีเด่นที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตรธิดาและสังคมสบืไป 
 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรตทิี่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรอืมีจติสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชดิชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรอืมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันสังคมไทยใหค้วามส าคัญกับการมสี่วนรว่มของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบ

มีสว่นร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนีย้ังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 

เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ใหก้ารสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์

แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน า

ในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสบืไป 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อน าผู้ที่

ได้รับการคัดเลือกระดับหมูบ่้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และ

วันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น

แบบอย่างตอ่บุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีสว่นร่วมในกิจกรรมของ อบต.ท่าใหญ่ 

 2. เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตระหนักถึงความการเสียสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม และการมจีติสาธารณะ 

 3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

4. เป้าหมาย 

 - ประชาชน หนว่ยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 - ผูท้ าคุณประโยชน์ และมีสว่นร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

5. สถานที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรตปิระชาชนผูม้ีจิตสาธารณะ 

 2. ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เพื่อคัดเลือกบุคคล

ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมเชดิชูเกียรติประชาชนผูม้ีจิตสาธารณะ 

 3. จัดท าเอกสารผูท้ าคุณประโยชน์ดา้นต่างๆ เพื่อเสนอผูบ้ังคับบัญชา ดังนี้ 
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 4. ด าเนนิการจัดท ากิจกรรมเชดิชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

 6. สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชดิชูเกียรติประชาชนผูม้ีจติสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ จิตสาธารณะหรือ

เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 

และเห็นคุณค่าของบุคคลที่เสียสละเพื่อประโยชนส์่วนรวม และมีจิตสาธารณะ  

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรตทิี่ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมเชดิชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชีแ้นะแนว 

ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด  นานกว่า  25  ปี  ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ

และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะท าการผลิตเพื่อ

การบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกันทั้ง  พืชผัก  ไม้ผล  ไม้

ยืนต้น  พืชสมุนไพรพืชใช้สอยในลักษณะของสวนผสม  ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและ

จ าหนา่ย  ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้นต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ

ของประเทศท าให้ตอ้งหันกลับมาท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง

การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้  จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็น

การใชพ้ืน้ที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์  ปลอดภัยจากการใชส้ารเคมี  และสารพิษตกค้างท าให้สภาพแวดล้อมของ 

บริเวณบ้านนา่อยู่  น่าอาศัยและที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่

จะซือ้จากตลาดและเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน  สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
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ตั้งแต่  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง  เริ่มจากการด าเนินชีวติในครัวเรือนเป็นล าดับแรก  จึงได้รว่มกับศูนย์บริการและถ่ายทอด 

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลท่าใหญ่  คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่

สามารถลดการใชท้รัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จา่ยลงได้  และสามารถน าผลิตผลที่เหลอืจากการบริโภค 

ไปเพิ่มรายได้อกีทางหนึ่งโดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทานที่มกีารบริหารจัดการน้ าในพื้นที่เพาะปลูกพืช 

ฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุน  และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่างตลอดจนสามารถ

ถ่ายทอดความรูเ้พื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  ให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่าง

ยั่งยืน  จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแต่งตั้งให้เป็น

วิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสานอีกทั้งยังเป็น

ตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ใน

การด าเนินชีวติอีกด้วย 

3. วัตถปุระสงค ์

เพื่อเชดิชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นตัวอย่างและเป็น 

วิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสานถ่ายทอดให้แก่

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 มอบใบประกาศนยีบัตรและแตง่ตัง้ให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรูโ้ครงการอัน 

เนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 

5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์สาธิตเกษตร 

ผสมผสาน 

5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนนิงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

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 าริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์เรียนรู้ เกษตรผสมผสานโดยวัดจากเป้าหมาย

เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศกึษาโครงการฯจ านวน  100 คน 

10. ผลลัพธ์ 

10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้ารว่มโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนอง 

พระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจและน ากลับไปด าเนนิการอย่างเป็นรูปธรรม 

10.2 ศูนย์เรียนรูโ้ครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์ 

เรียนรู้เกษตรผสมผสานด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรยีนรู้มีชีวิตของต าบลท่าใหญ่ได้ 

10.3 ศูนย์เรียนรูโ้ครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์ 

เรียนรู้เกษตรผสมผสานมีเกษตรกร 

2.5 มาตรการจัดการ  ในกรณีได้ทราบหรอืรับแจ้งหรอืตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี

คุณธรรม จรยิธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด 

ดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก

รวมถึงขอ้เท็จจริงของการทุจรติที่เกิดขึ้นภายในหนว่ยงานของภาครัฐสาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ

ระดับบุคคลหรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กรหรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่

เอื้อให้เกิดการทุจริตดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่านิยม และ

วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรโดยการสร้างความ

ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหาร  และ

เจ้าหนา้ที่ถึงแมจ้ะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตามแตเ่ป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ 

เปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม

ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคมชุมชนและประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ

ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
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ดังนัน้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติ 

ราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริตตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดขีึน้เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจรติมคีุณธรรมตามแนวทางการ 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 

3.3 เพื่อเสริมสรา้งวัฒนธรรมองคก์รที่มคีวามโปร่งใสมีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑต์ัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร

ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริตตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผูบ้ริหารทราบ 

6.3 ประชาสัมพันธ์พรอ้มแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2562-2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง  ในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการจัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “ให้ความร่วมมอืกับหนว่ยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 

กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นแต่ 

ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ

ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม

อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นซึ่งในแงข่องการทุจรติจะเกี่ยวข้องกับการใชจ้า่ยเงนิไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่   

หรอืตรวจสอบเพื่อให้นักการเมอืงท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและ

สุจริตซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจาก

หนว่ยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มหีน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ 

ตรวจสอบองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นให้มปีระสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

6. วิธีด าเนินการ 

ให้ความร่วมมอืกับหนว่ยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระอาทิ 

- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผน่ดิน 

- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ

คณะท างาน LPA จังหวัด 

- การรับการตรวจจากส านักงาน  ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2565 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติ 

ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา

บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตง่ตัง้ผู้รับผดิชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วม    โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสเสนอข้อคิดเห็นซึ่ง

สามารถยื่นค าร้องเรียนผา่นช่องทางตา่งๆได้แก่ระบบอินเตอรเ์น็ต   โทรศัพท์    หรอืแจง้เบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะนั้นเพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่    รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่

ขึ้นเพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้

ถือปฏิบัติใหเ้ป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อจัดให้มเีจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องรอ้งเรียนต่างๆ 

3.2 เพื่อจัดให้มมีาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรอืรับแจ้งหรอืตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่รับผดิชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ก าหนดผู้รับผดิชอบเรื่องร้องเรียน 

6.2 จัดท าคู่มอืด าเนินการเรื่องรอ้งเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
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6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดย

โปร่งใสและเป็นธรรม 

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่ให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญาประชาชนทั่วไปหน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน

หนว่ยงานสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความตอ้งการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2562-2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่โดย

ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา

เจ้าหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ว่าทุจรติและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ”  

2. หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแหง่ชาติที่ 69/2557  เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือ

แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ  และหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการ

สร้าง   ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ในการตรวจสอบเฝ้าระวัง

เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์    จันทร์โอชา   

นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้

ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล   และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล   เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    ในการนี้

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมี

บุคคลภายนอกหรอืประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ว่าปฏิบัติราชการตาม 

อ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้นทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการ

พิจารณารับเรื่องรอ้งเรียนและการตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรอืประพฤติมิชอบของ 
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ข้าราชการและเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการ

ทุจรติหรอืประพฤติมิชอบนอกเหนอือ านาจที่ตนมไีด้อกีทางหนึ่งดว้ย 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานอบต.  พนักงานครู  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และลูกจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว

โปร่งใสเป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 

พนักงานอบต. พนักงานครูพนักงานจา้งตามภารกิจ และลูกจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า

องค์ประกอบความผิดการทุจรติและประพฤติมิชอบหรอืไม่ 

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่

โดยมิชอบ 

6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา

ช่องทางการร้องเรียนให้ง่ายสะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่

ผูใ้ห้ข้อมูลในการให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์แก่หนว่ยงาน 

6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รอ้งเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการภายใน 7 วัน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – 2565)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด 

ร้อยละของเรื่องรอ้งเรียนของเจา้หนา้ที่ที่มกีารทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผลลัพธ์ 

ภาคประชาชนมบีทบาทในการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการท างานของเจา้หนา้ที่ 
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มิติที่  3 การส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน

ร่วมตรวจสอบ  การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 จัดให้มศีูนย์ขอ้มูลข่าวสารตามกฎหมายว่าดว้ยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ปรับปรุงศูนย์ขอ้มูลขาวสาร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540บัญญัติให้หน่วยงานของ

รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท า

การของหนว่ยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลขา่วสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 

โดยมีเจตนารมณใ์ห้ประชาชนมโีอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ

ดังนัน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ จึงได้ให้มี

สถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูขอ้มูลขา่วสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนยข์อ้มูลข่าวสารองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าใหญ่ ให้บริการ มีข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้

สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง

ตรงกับความเป็นจรงิ ในการรักษาประโยชน์ของตนตอ่ไป 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ขอ้เท็จจริง 

3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ศูนย์ขอ้มูลขา่วสารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ จ านวน 1 แห่ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ณ ศูนย์ขอ้มูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 มีการจัดตัง้ศูนย์ขอ้มูลขา่วสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 

6.2 มีการแตง่ตัง้เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 

6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
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วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้-
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ขอ้มูลครบตามรายการที่ก าหนด 

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 

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

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

6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 

6.7 มีการจัดเก็บสถิตผิูม้ารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนศูนย์ขอ้มูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกึอบรมการพัฒนาองคค์วามรูเ้กี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. 

2. หลักการและเหตุผล 

คุณธรรม จรยิธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภบิาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิด

การบริหารจัดการที่ดแีละส่งเสริมองคก์รใหม้ีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่

จ าเป็นต้องมใีนทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ

ท างานคือการเปิ�ดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 

บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล

หรอืขา่วสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” 

และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ

พระราชบัญญัติขอ้มูลขา่วสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมโีอกาสกว้างขวางในการ 

ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความ

คิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้นการเปิ�ดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าใหญ่ ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง

ซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
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ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ มีความโปร่งใสในการท างานมาก

ยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรของอบต.และ

ตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความ

โปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิดสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหวา่งอบต.กับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ

โปร่งใสในการท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

-ผูเ้ข้ารว่มอบรม จ านวน 90 คน(ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน 80 คน) 

-ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80 

-ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรมมคีวามพึงพอใจ ร้อยละ 80 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนนิกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู 

ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

50,000บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนผูเ้ข้ารว่มอบรมร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณการเงินการ

จัดหาพัสดุการค านวณราคากลางรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย

ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ

ตรวจสอบได้ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรข่อ้มูลขา่วสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด

องค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ จึงได้จัดท ามาตรการ 

“เผยแพรข่อ้มูลขา่วสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม

อ านาจหน้าที่และเข้าถึงขอ้มูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ได้งา่ยและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่-ขอ้มูลขา่วสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 

3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารที่หลากหลาย 

3.3 เพื่อให้ประชาชนหรอืผูร้ับบริการสามารถเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึน้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีขอ้มูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ตอ่ประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

พืน้ที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีขอ้มูลขา่วสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพืน้ที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 

- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

- แผนการด าเนินงาน 

- แผนอัตราก าลัง 

- แผนการจัดหาพัสดุ 

- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 

- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
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- 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 านวนข้อมูลขา่วสารที่ได้รับการเผยแพร ่

 

3.1.3 มีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม

ตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ท่าใหญ่  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้-
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 

อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จึงได้ตระหนักและเห็น

ความส าคัญของการเผยแพร่ขอ้มูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร ่

ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน 

เว็บไซต์ของหนว่ยงานหรอืสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์

ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม

อ านาจหน้าที่และเข้าถึงขอ้มูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้งา่ยและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพรข่อ้มูลขา่วสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 

3.2 เพื่อให้ประชาชนหรอืผูร้ับบริการสามารถเขาถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้งา่ย 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารของหน่วยงาน จ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

พืน้ที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

6. วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ไดแก่ 

- บอร์ดหนา้ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  รา้นค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 

- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที ่

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 

- จัดสง่เอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผา่นสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 

- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ�ค ที่มขี้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารของหน่วยงาน 
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3.2  การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นโดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชน

ในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ: โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ

กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี

กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้ หน่วยงาน

ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้ด าเนินการจัดโครงการ

ประชุมประชาคมแผนแมบ่ทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 25๖๐ เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การ

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

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ในปีถัดไปกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จึงได้จัด

ให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจ าปี ขึน้ 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชนในการจัดท าแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.2 เพื่อระดมความคดิเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผูน้ าชุมชน 

3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  อบต. 

3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความตอ้งการที่แท้จริงของประชาชน 

3.5 เพื่อฝากให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแกปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสว่นร่วม 

3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 11 ชุมชน ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อน ามา

บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
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6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 

6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน 

6.3 ประสานวทิยากร และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.4 จัดประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจ 

6.5 ด าเนนิการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, 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 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

20,000บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. มีขอ้มูลพืน้ฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 

2. ได้รับทราบปัญหาและความตอ้งการที่แท้จรงิของประชาชนในแต่ละชุมชน 

3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล 

4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแกไขปัญหาของชุมชน 

5. ประชาชนได้เข้ามามีสว่นร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 

6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรยีน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต. สัญจรให้บริการประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี

เป้าหมายใหม้ีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ดว้ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด 
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ประโยชน์ตอ่ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะไดรับการบริการอย่างสะดวก

รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เคลื่อนที่ เพื่อ

ส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการให้บริการ

ในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับ

องค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด 

เพื่อให้ประชาชนเดือดรอ้นน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่ซึ่งอาจเสียค่าใช้จา่ยหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น 

3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

หรอืน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่กับ

ประชาชนในพื้นที ่

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 

น าเจ้าหน้าที่ของทุกส่วนงานของอบต. ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตอบต.

ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ก าหนดให้ออกอบต.เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่โดยแบ่งเป็นแตล่ะเขตตามเขตเลือกตั้ง 

6. วิธีด าเนินการ 

1. จัดท ารา่งโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 

2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่

ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ทั้งหมด 

4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบ้ริการเคลื่อนที่ รว่มกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคม

ท าแผนพัฒนาชุมชน 

5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 

6. วิธีด าเนินการ 

1. จัดท ารา่งโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 

2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
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3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่

ประชาชนทั้ง 11 ชุมชน 

4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ รว่มกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคม

ท าแผนพัฒนาชุมชน 

5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 

6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 

7. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 

8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ก าหนดให้  อบต.เคลื่อนที่ร่วม  กับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชนในเดือนมีนาคม –

เมษายน  25๖5 

8. งบประมาณด าเนินการ 

3๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ซึ่งได้ เข้าร่วม

โครงการฯ ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็วประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่อย่างทั่วถึง 

10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตอบต. มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลร่วมรับฟ้องทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และความต้องการด้าน

สาธารณูปโภคของประชาชน 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 

ระยะเวลา และผลการด าเนนิการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/รอ้งเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว

ร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการ

สาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปร่งใส  จึงได้

จัดท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/

ร้องเรียนขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

ให้แก่ประชาชน   
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รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 

และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรมสะดวกและ

เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการรอ้งเรียน ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค ์

 1.  เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ให้

สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

 2. พัฒนาปรับปรุงขัน้ตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตาม

ผล และการแจ้งผลการด าเนนิการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มคีวามรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  

4. เป้าหมาย 

 1. ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ให้

สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

 2. ก ากับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การ

ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและ

เหมาะสม  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดตัง้คณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/รอ้งเรียนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 2. ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า

ใหญ่เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข

ปัญหาความเดือดรอ้นให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 

 3. คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

  - ก าหนดให้มีการจัดตัง้/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/รอ้งเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล

 ท่าใหญ่ 

  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดใหม้ีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ 

 ร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  

  - ก าหนดให้มีเจา้หนา้ที่/หนว่ยงานผู้รับผดิชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต 

 อย่างชัดเจน  

  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข

 ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนนิการเรื่องรอ้งทุกข์และเรื่องเรียนตา่งๆ  

  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง

 เหมาะสมภายใน 15 วันหากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชีแ้จงให้ผู้รอ้งเรียนทราบ 
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  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ

 ความก้าวหน้า    ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบรวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้

 ผูร้้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  

 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าใหญ่ให้ทุกหนว่ยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 5. คณะท างานฯ ก ากับติดตามหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 

 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 

 7. รายงานสรุปผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร

รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีศูนย์หรอืหนว่ยรับเรื่องราวร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 

 2. มีการแตง่ตัง้เจา้หนา้ที่/หนว่ยงานที่รับผดิชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ

ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 

 4. มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบรวมทั้งมี

ช่องทางในการตดิตามเรื่องร้องเรียนใหผู้ร้้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 

 4. มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ให้

สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม

มาตรการที่ก าหนดไว้ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3.3.1 ด าเนนิการให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล    

ท่าใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการ

จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ องค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง

บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

  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 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2. จัดท ารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 3. เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในปรับปรุงการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 4. หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความตอ้งการของประชาชน 
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 5. เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนตอ่ไป 

 6. เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณะชน 

 7. รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผูบ้ริหาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ 2562 - 2565   

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานวิเคราะหน์โยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและมี

ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ  

 2. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  

3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตาม

เป้าหมายหรือไม ่ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อน าผลที่ได้

จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรอืยุติการด าเนินภารกิจตา่งๆ ต่อไป 

  เพื่อให้การประเมนิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มีการขับเคลื่อน

อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จึงด าเนินการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ขึน้ 
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3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม

ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใส ตรวจ    

สอบได้  

 3. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล     

ท่าใหญ่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนมสี่วนรว่มในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. ประสานกับส่วนราชการและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 

 2. จัดท าโครงการและขออนุมัตโิครงการ 

 3. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนนิโครงการ 

 4. จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

  (1) ผูแ้ทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 

  (2) ผูแ้ทนสมาชิกสภา      2  คน 

  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 

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

  (5) หัวหน้าส านักปลัด      เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  (6) หัวหนา้ฝา่ยบริหารทั่วไป     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ด าเนนิการดังนี ้

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่าง

น้อยแลว้เสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ทราบ เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน

การปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุตกิารด าเนินภารกิจตา่งๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนนิการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มอบหมาย 

 5. ประชุมคณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนา 
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 6. การจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 7. การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 

 8. การตดิตามและประเมินผล 

 9. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ได้ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ๑. มีแต่งตั้งภาคประชาชนรว่มเป็นคณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนา 

  ๒. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข

โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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มิติที่  4. การเสรมิสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินก 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 

และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพอีกด้วย ดังนัน้ การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่าง 

มีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

 3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ

ประพฤติมิชอบหรอื 

การทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

2. เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้

ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

องค์กร 

3. เพื่อน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

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 ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ

ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต 

รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความส าเร็จของงานและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565  

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 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล

และคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิน้ปีงบประมาณ 

ดังนัน้ เพื่อใหก้ารปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จึงได้มีการ

จัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่

ตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 

3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผน่ดินตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ส่วนราชการทุกหนว่ยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ส่วนราชการทุกหนว่ยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีด าเนินการ 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 

2. แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนว่ยงานย่อย 

3. ผูบ้ริหารมหีนังสือแจ้งใหทุ้กส่วนราชการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน

องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 

5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อ

จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง

รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 25๖5 

 



-68- 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. บุคลากรมีความรูความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด 

2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงตอ่การปฏิบัติงาน 

3. เกิดประโยชนสูงสุดตอ่องค์กรและประชาชนโดยรวม 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรอืการบริหารราชการตามช่องทาง

ที่สามารถดาเนินการได ้

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ

แต่งตั้งโอนย้ายข้าราชการพนักงานลูกจ้าง 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ

การบรรจุแตง่ตัง้การโอนย้าย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง

มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆการวางนโยบายการวางแผนการวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานใน

องค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์องค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าใหญ่จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงาน

บุคคลโดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุแต่งตั้งการ

โอนย้ายการเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการโดย

เคร่งครัดเพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมการตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ

โปร่งใสและเป็นธรรม 

3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ

โอนย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงาน อบต.  พนักงานครูพนักงานจา้งที่มกีารด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6. วิธีการด าเนินการ 

ตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตง่ตัง้การโอนย้าย 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ

แตง่ตัง้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้ด าเนินการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

- การสรรหาการบรรจุแตง่ตัง้ได้มกีารประชาสัมพันธ์ไปยังหนว่ยงานอื่นและก.อบต.จังหวัดอื่นรวมถึง 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบ่้าน 

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

- มีการตดิประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

- ในการบรรจุแตง่ตัง้ได้มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการรวมถึงมีการแต่งตั้ง

ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดาเนนิการในการบรรจุแต่งตั้ง 

- การบรรจุแตง่ตัง้จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

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

ค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วน

ต าบล(ก.อบต.จังหวัด) 

การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลในการ

เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้ด าเนินการตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่ง

การขอ้บังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ /เลื่อน

ต าแหน่ง 

- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่นและก .อบต.จังหวัดอื่นรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้านและมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

- มีขัน้ตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ /

การเลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 

- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 

- ผูข้อรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมินหรือตรวจสอบการด าเนินการ

ที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 

 



-70- 

- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 

- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จะออกค าสั่ง

แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.

จังหวัด) 

การเลื่อนขั้นเงนิเดือน 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลบริหารงานบุคคลในการที่

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดอืนตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการข้อบังคับที่

เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงานและประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้

บุคลากรทราบ 

- มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ

เลื่อนขัน้เงินเดือนเพื่อพิจารณาการเลื่อนขัน้เงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ

เลื่อนขัน้เงินเดือนมกีารนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบเช่น 

ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานความสามารถและความอุตสาหะการรักษาวินัยการ

ปฏิบัติตนเหมาะสมและข้อมูลการลาเป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบพร้อมเปิดโอกาสใหซ้ักถามตอบข้อสงสัยและโต้แย้งผลการ

ประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

- องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนขัน้เงินเดือนและมีการตดิประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

4ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับโดยพิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของขัน้ตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
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ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุการ

โอนย้ายขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนพร้อมทั้งเปิดเผยและ

สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใสสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
 

4.2.2 ส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนรว่มตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงบประมาณการรับ-จ่ายเงินการ

หาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงนิให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับ

บริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่

มีขอ้ผดิพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร

การเงนิการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจรติคอร์รัปชั่นมกีารท างานมกีระบวนการที่โปร่งใส สามารถ 

ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่

เปิดเผยขอ้มูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

3.2 การใชง้บประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 

3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3.4 บริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จงึตอ้งมีการปรับปรุงแกไขการท างานของ

องค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิ�ดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
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6. วิธีด าเนินการ 

จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ภายใน ๙๐ วัน

นับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพื่อ

น าเสนอผูบ้ริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย 

เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ 25๖5 และด าเนนิการอย่างตอ่เนื่อง 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงนิการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 

10.3 มีการเสริมสรา้งการมีสว่นร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้

เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพรอมที่

จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็น

สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ได้ด าเนนิการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และ

ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้-
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าใหญ่ จึงไดมีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึ�กอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอเพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กรพัฒนาท้องถิ่นให้ทองถิ่นมคีวามเจริญก้าวหน้า 
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3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ

ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที ่

3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมาย 

3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   จ านวน 11 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ และหนว่ยงานที่จัดฝึ�กอบรม 

6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึ �กอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ ารับการอบรมหรือร่วม

ประชุมสัมมนาแล้วแตก่รณี 

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแลว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/

กองงานที่รับผดิชอบ 

6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผา่นการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึ�กอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน

เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

                   50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

               ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ผลลัพธ์ 

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 

10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณก์ารท างานใหม่ๆ 

10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
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11. ตัวชี้วัด 

- จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จ านวน   11 คน             

ได้รับการฝึ�กอบรมและศึกษาดูงาน 
 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม

กระบวนการและวิธีการท่ีกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก

ส าคัญที่ใชส้ าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเองแต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 

ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นให้เป็นไปโดยความ

เรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี

บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ 

ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ จึงได้ด าเนิน

กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อก าหนด

บทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็น

การช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้าหมาย 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   จ านวน 11  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

6. วิธีการด าเนินงาน 

6.1 จัดท าคู่มอืระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใชส้ าหรับการประชุม 
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6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด

จ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี  การตรวจรายงานการประชุม  แต่งตั้งเป็น

คณะกรรการพัฒนาฯ   และคณะกรรมการการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

6.3 สมาชิกสภาท้องถิน่ตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ผลลัพธ์ 

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเขา้ใจบทบาทหนา้ที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

4.4 เสริมพลังการมสี่วนร่วมของชุมชน (Community)และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสรมิให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเฝา้ระวังการคอรร์ัปชั่นโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 คอร์รัปช่ัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ

ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ

ส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการ

กระท าคอร์รัปช่ันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราชกฤษฎีกาว่า   

ดว้ยหลักเกณฑ ์และวธิีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 และสอดคลองกับเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภบิาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี ้เพื่อให้การ 

บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และ

ไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดนิของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค ์

สนับสนุนให้ภาคประชาชนรว่มกันเฝา้ระวังการคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการชุมชนหรอืตัวแทนประชาชนในหมูบ่้าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  
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6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เชญิคณะกรรมการชุมชน หรอืตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจเรื่องการคอร์รัปช่ัน 

6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ั นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1  คณะกรรมการชุมชน  มีความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปช่ันได้ 

10.2 ให้คณะกรรมการชุมชน หรอืตัวแทนชุมชนเป็นหนว่ยเฝา้ระวังการคอร์รัปชั่นในระดับต าบล 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการตดิป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจรติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนว่ยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็น

ที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายใน

การขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวังป้องปรามการทุจริต  ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในต าบลท่า

ใหญ่ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรร์ัปชั่นและมีสว่นร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการป้องกันการทุจริต 

3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณใ์นการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในต าบลท่าใหญ่  และในอ าเภอหนองบัวแดง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ภายในอ าเภอหนองบัวแดง 
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6. วิธีด าเนินการ 

6.1  ขออนุมัตจิัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 

6.2  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  

6.3  จัดเจา้หนา้ที่รับผดิชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 

6.4  บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

6.5  เสนอผูบ้ริหารพิจารณาสั่งการ 

6.6  ด าเนนิการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย รายจ่าย

เพื่อได้มาซึ่งบริการ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่    เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาโฆษณา  ประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่

กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในสื่อประเภทต่างๆ  เช่น  วารสาร  แผน่พับ  ป้ายประชาสัมพันธ์  

สิ่งพิมพ์ตา่งๆ  ค่าจัดท าป้ายหรือแผงปิดประกาศ  ค่าล้างอัด  ขยายรูปถ่าย  และค่าใช้จ่ายเพื่อโฆษณาและ

เผยแพร่อื่นๆ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 

10.2  น าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปด าเนนิการปรับปรุงแก้ไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
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  044-056011 โทรสาร 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. 

 

 

 

200 

(คะแนนเต็ม) 

 

 

  

 

169 

  



 
 

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 และสร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบตัิ
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

ใหกั้บพนักงานส่วนต 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) 

 
 

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.และหัวหน้าส่วนราชการ 

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 มกีารจัดท 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/
มาตรการ ดังนี ้
 - มาตรการการมอบอ านาจอนุมตัอินุญาต

สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัตริาชการ 

 
 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 
 

 
ระดับคะแนน 
5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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/
มาตรการ ดังนี ้
 
–กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลอื

กิจการสาธารณะหรือมจีิตสาธารณะ 

 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
โครงการ/กิจกรรมยกย่องหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
 

ระดับคะแนน 
5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(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 
- มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการ” 

 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เร่ียไร ขอรับบริจาค หรือรอ้ง
ขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือประโยชนอ์ื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตาม
อ านาจหน้าที ่
 2) มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏบิัติต่อ
ผูใ้ช้บริการบางคนเน่ืองจากมีความสัมพนัธ์ส่วนตัว  
 3) มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าทีอ่ยา่งไม่เป็นธรรมหรือมีการให้
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ตอบแทน
ส าหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 

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

 
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

ร้องเรยีนกรณีมบีุคคลภายนอกหรอืประชาชน

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 
 
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
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการขอ้มูลตลอดเวลาการท าการของหน่วยงาน 

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 / 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

เข้าถึงขอ้มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน

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 ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมใน
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
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) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกีย่วข้องกบัการพัสดุ 
  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 ดังนี ้
 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 
- กิจกรรมการตดิป้ายประชาสัมพนัธ์กรณพีบ

เห็นการทุจริต 

 

 
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทกุ
ภาคส่วนเพื่อต่อตา้นการทุจริต (ภาครัฐ ภาคธุรกจิเอกชน 
ภาคประชาสังคม) 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (มโีครงการ) 
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ) 

 
 

 รวมคะแนน มิติท่ี 4 
 
 
 

        รวมคะแนนท้ังสิ้น 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในแบบประเมินตนเองตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฉบบันี้ 

มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ  

       (ลงชื่อ) 
 
               ( นายโกสิต   บุญเสนา ) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

             วันที่       /         /  2565 
 

 

 


