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ส่วนที่ 1  
บทนํา 

 
1.1  การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจเก่ียวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการ
ป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน 
ได้แก่ การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมี
วัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่

เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 
สาเหตุและปัจจัยท่ีนําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็น

ประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจาก
การบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทํา
ให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซ้ือ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน



 
 

แก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ 
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ทํา
ให้เจ้าหน้าท่ีต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรง
กลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ผู้ท่ีมี
ค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคน
ฉลาด ย่อมจะทําการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง 
 
1.2  หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ 
เป็นปัญหาลําดับต้นๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดข้ึนทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการ
ทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซ่ึงได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perception Index – CPI) ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 
2555 – 2558 อยู่ท่ี 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับท่ี 76 จาก 168 
ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุด
พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ 
ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  

แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตใน
ประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีทําให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีสําคัญของสังคมไทย
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซ่ึงเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง 
(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือ



 
 

เก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย 
ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซ่ึงนับได้
ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรม
ไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานท่ีไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึง
ส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาด
ความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึง
การท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้าง
สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต และยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการ
บริหารจัดการท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ
ป้องกันการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 

1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่ 

2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ รวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 

3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 



 
 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 
1.4 เป้าหมาย 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
รวมถึงประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ่ท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
1.5 ประโยชน์ของการจัดทําแผน 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
รวมถึงประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

2) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักท้องถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 

5) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาส
ในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้
ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 



ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

1. การ
สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ 
การเมืองฝ่าย
บริหาร 
ข้าราชการ
การเมือง     
ฝ่ายสภาท้องถ่ิน 
และฝ่ายประจํา
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 

 (1) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมา 
ภิบาล 
  
1.1.2 สรา้งจิตสํานึกและความตะหนักในการ
ประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 (1) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 
 (2) มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
 (3) โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์ 
สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการ
ต่อต้านการทุจริต 
 
1.1.3 สรา้งจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่
กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (1) กิจกรรมให้ความรู้ เร่ือง ผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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 1.2 การสร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถ่ิน 

1.2.1 สร้างจิตสํานึกและตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 

 (1) กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต 
 
1.2.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการ

รักษาประโยชน์สาธารณะ 
 (1) โครงการรักป่า รักนํ้า รักแผ่นดิน  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 
 (2) โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
(รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 
 (3) โครงการวันปลูกต้นไม้ประจําปีของ
ชาติ 
 
1.2.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการ

ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 (1) โครงการ 365 วัน ทุ่งใหญ่พัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 1.3 การสร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักใน
ความซ่ือสัตย์สุจริต 
 (1) โครงการสร้างจิตสํานึกเด็กปฐมวยั 
“หลักสูตรโตไปไม่โกง” 
 
1.3.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 

 (1) โครงการสร้างจิตสํานึกเด็ก
ปฐมวัย “หลักสูตรโตไปไม่โกง” 
  
1.3.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิต
สาธารณะ 
 (1) โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิน่ 
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มิติที่ 1 รวม 2 มาตรการ 1 กิจกรรม 
8 โครงการ 

352,000 352,000 352,000 352,000 
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ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมายเหตุ งบประมาณ
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(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

0 0 0 0  

 2.2 มาตรการ
สร้าง           
ความโปร่งใสใน
การปฏิบัติ
ราชการ 
 

2.2.1 สรา้งความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/
เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
 (1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 
 (2) มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
 (3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 
 
2.2.2 สรา้งความโปร่งใสในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบกิจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจําปี” 
 (2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 (3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
 (4) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
 
2.2.3 สรา้งความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือเกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่
เลือกปฏิบัติ 
 (1) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและ
การบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพงึพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 (2) โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 (3) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน” 
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 2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อํานาจ
หน้าที่ ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละ
ขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 (1) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ 
 
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ
เก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(1) มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ 
อนุญาต ส่ังการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏบิัติ
ราชการ 

(2) มาตรการมอบอํานาจของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) มาตรการมอบอํานาจเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522* 

(4) มาตรการการออกคําส่ังมอบหมาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล และหวัหน้าส่วนราชการ 
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 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ดําเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์  

2.4.1 ยกย่องเชิดชเูกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 
หน่วยงาน กลุ่มบุคคลหรือบุคคล  
 
2.4.2 ยกย่องเชิดชเูกียรติที่ให้ความชว่ยเหลือ
กิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 
 (1) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 
หน่วยงาน กลุ่มบุคคลหรือบุคคล 
 
2.4.3 ยกย่องเชิดชเูกียรติที่ดํารงตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (1) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 
หน่วยงาน กลุ่มบุคคลหรือบุคคล 

     

 2.5 มาตรการ
จัดการ             
ในกรณีได้ทราบ
หรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 

2.5.1 ดําเนินการใหม้ีข้อตกลงระหว่าง
บุคลากรในองค์กรกรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
และการบริหารราชการกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

(1) มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบติั
ราชการ” 

(2) กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ทุ่งใหญ่”           
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ จังหวัด อําเภอที่ได้ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 (1) กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 (2) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ”    
 
2.5.3 ดําเนินการใหม้ีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 (1) มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกบัเร่ืองร้องเรียน”                            
 (2) มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ือง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งใหญ่ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ” 
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มติที่ 2 รวม 11 มาตรการ 12 กิจกรรม 
4 โครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000  
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3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มแีละ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อํานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของทางราชการ 

(1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

(2) กิจกรรม “การออกระเบยีบจัดต้ังศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ใหญ่” 

(3) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 

 (1) กจิกรรม “การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบล และการรับเร่ือง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”                            
 
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 

(1) โครงการจัดทําวารสารประสัมพันธ์
การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ใหญ่ 
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 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชน
ในท้องถ่ิน 

(1) โครงการประชุมประชาคมและ อบต.
สัญจร (แผนพัฒนาทอ้งถิน่ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 

(2) กิจกรรมการดําเนินงานศูนย์รับ
เร่ืองราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ใหญ่ 
 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ิน
สามารถร้องเรยีน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

(1) มาตรการกําหนดขั้นตอน/
กระบวนการเร่ืองร้องเรียน  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ประชาชน ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการ
ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์

(1) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
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0 
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 3.3 การสง่เสริม
ให้ประชาชน 
มีส่วนร่วม
บริหาร กิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมใน
การจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

(1) มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ ่
 
3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมใน
การจัดหาพัสดุ 

(1) มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง 
 
3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(1) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

(2) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏบิัติตาม
หลักเกณฑ์และวธิีการบริหารกจิการบา้นเมืองท่ีดี
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่* 
 

 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

0 

 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

0 

 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

0 

 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

0 

 

มิติที่ 3 รวม 5 มาตรการ 6 กิจกรรม 
2 โครงการ 

101,200 101,200 101,200 101,200  

 
 
 
 
 
 
   

  



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดินกําหนด 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบ
ควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
 (1) โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป ี 
 (2) โครงการจัดทํารายงานการควบคุม
ภายใน 
 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผล
การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
 (1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 (2) มาตรการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่* 
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 4.2 การ
สนับสนุนให้         
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามช่องทางที่
สามารถ
ดําเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้ายข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
 (1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ตรวจสอบ กาํกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกบัการบรรจแุต่งต้ัง การโอน ยา้ย 
 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 
การรับ-จ่ายเงิน การหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ 
 (1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบการรับ การจา่ย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งใหญ่ 
 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ ทั้งน้ีให้
อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 
 (1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนหมู่บ้าน 
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 4.3 การ
ส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบ
ของสภาท้องถ่ิน 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่
เก่ียวข้องได้กําหนดไว้ 
 (1) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มบีาทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบเก่ียวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่าย
ใด 
 (1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล 
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 4.4 เสรมิพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการ 
ทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมใหม้ีการดําเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
 (1) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดย
ภาคประชาชน 
 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 
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มิติที่ 4 รวม 3 มาตรการ 5 กิจกรรม 
2 โครงการ 
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มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการ
บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังเป็นการเสริมสร้าง
จิตสํานึกในการทํางานและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ีเป็นปัญหา
เรื้อรังท่ีมีส่วนบ่ันทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการท่ีจะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ใน
ท่ีสุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาค
ธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมท้ังสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของคน
ไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางท่ีไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์
รัปชัน ท้ังนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและ
การตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซ่ึง
ได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กร
ต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ี
ดีข้ึนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรร
มาภิบาลซ่ึงประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วน
ร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็น
เครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึงกรอบ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม 



 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน
ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
 4. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  



มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งใหญ่” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน

ตําบลทุ่งใหญ่ พ.ศ. 2551 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอน
การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ได้จัดทํามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ่” ข้ึน เพ่ือให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่เพ่ือให้
การดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อํานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามลําดับ 
 3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 
 



6. วิธีดําเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างท่ัวถึงและ
มีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เปิดเผย
เป็นการท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการเจ้าหน้าท่ี สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
  



1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 
2560) มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จึงได้กําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตข้ึน เพ่ือให้
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
ไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝ่ายประจํา ตลอดจนพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เก่ียวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้าน
การทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการปลูกจิตสํานึก 
 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561-2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร่ 
  



1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการต่อต้าน
การทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เป็นผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ท้ังยังมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในอันท่ีจะบําบัดทุกข์บํารุงสุขและ
สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถ่ิน ดังนั้น การ
ท่ีประชาชนในแต่ละท้องถ่ินจะมีความเป็นอยู่ท่ีดีมีความสุขหรือไม่ จึงข้ึนอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกคนเป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทําทุกสิ่ง เพ่ือ
คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้กําหนดแนวทางการพัฒนา
ข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการท่ีมีเกียรติ ศักด์ิศรี รู้จักความ
พอเพียงเป็นตัวอย่างท่ีดีของสังคม ยึดม่ันในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้องตระหนักในคุณความดีและกฎแห่ง
กรรม ซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม 
การตัดสินใจท่ีจะกระทําหรือไม่กระทําการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระทําทุจริตในระบบ
ราชการด้วย 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้างความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 2. เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 3. เพ่ือให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถ่ินเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสํานึกในการกระทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

จํานวน  80  คน 



5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 มกราคม – กันยายน 2562 
6. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

7. วิธีการดําเนินงาน 
 7.1 บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยน
ฐานความคิดของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
 7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายบริหาร
และฝ่ายสภาท้องถ่ิน และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
 7.3 แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและ
วัฒนธรรมท่ีดีให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่ 
 7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย 

8. สถานท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 2. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  



มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์
ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมี
การใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปดํารง
ตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผู้มีอํานาจท่ี
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร 
เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่  เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตําบลป่าบอน  
เพ่ือให้พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องกํากับความ
ประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ความรู้  ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างเก่ียวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ มีจิตสํานึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถ่ินไทยใสสะอาด 



4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

  



มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

1.2.1 การสร้างจิตสํานึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 
2560) มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จึงได้กําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตข้ึน เพ่ือให้
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
ไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ตลอดจนประชาชนตําบลทุ่งใหญ่ 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการ พนักงานจ้าง ตลอดจนประชาชนตําบลทุ่งใหญ่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เอกสารรณรงค์องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต จํานวน 4 เรื่องข้ึนไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เก่ียวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้าน
การทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการปลูกจิตสํานึก 
 6.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนตําบล
ทุ่งใหญ่ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561-2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร่ 



มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

1.2.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการรักป่า รักน้ํา รักแผ่นดิน 
1. หลักการและเหตุผล 

จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีทรงพระราชทานไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการ
จัดการพ้ืนท่ีป่าต้นน้ําทรงแนะนําให้ใช้ ฝายก้ันน้ํา หรือเรียกว่า CHECK DAM หรืออาจเรียกว่าฝายชะลอ
ความชื้น เป็นสิ่งก่อสร้างท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือปิดก้ันทางน้ําท่ีอาจเป็นร่องน้ํากัดเซาะลําห้วย ลําธารขนาดเล็ก 
บริเวณป่าต้นน้ําของลุ่มน้ําต่างๆ โดยทําหน้าท่ีควบคุมความเร็วการไหลของน้ําให้ช้าลงในช่วงฤดูฝน ช่วยให้การ
กัดเซาะ ชะล้าง และพังทลายของดินสองฝั่งสายน้ําลดลง ช่วยเพ่ิมปริมาณน้ําในฤดูแล้ง กักเก็บตะกอนดินไม่ให้
พัดพาสู่การต้ืนเขินของแหล่งน้ําชั้นล่าง และยังช่วยส่งเสริมการเก็บกักอินทรียวัตถุไว้ในแหล่งน้ําให้เพ่ิมปริมาณ
มากข้ึน รวมท้ังช่วยเพ่ิมความชุ่มชื้นให้กับดินของป่าต้นน้ําท่ีทุกสายน้ําไหลผ่านโดยพระราชดํารัสท่ีทรง
พระราชทาน  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภัคดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
2.2 เพ่ือช่วยเก็บกักน้ําและลดการพังทลายของหน้าดิน และลดความรุนแรงของกระแสน้ําในลํา

ห้วย 
2.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่และ

ประชาชน 
2.4 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และรักสิ่งแวดล้อม 
2.5 เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี อบต.ทุ่งใหญ่และประชาชนตําบลทุ่งใหญ่ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าท่ี อบต.ทุ่งใหญ่  .  กับ หน่วยงานราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตําบลทุ่งใหญ่ 

ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ํา จํานวนอย่างน้อย ๕๐ คน 
4.  สถานท่ีดําเนินการ 

ตําบลทุ่งใหญ่  อําเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  

5. งบประมาณ 
วงเงินงบประมาณ จํานวน  100,000 บาท 

๖.  วิธีดําเนินการ 

6.1 ประชุมวางแผนดําเนินงานและกําหนดแนวทางการจัดงาน 

6.2 มอบหมายงานให้คณะกรรมการส่วนต่างๆรับผิดชอบ 

6.3 ติดต่อประสานงานจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 

6.4 เชิญหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมท้ังประชาสัมพันธ์การจัดงานให้
ประชาชนตําบลทุ่งใหญ่ทราบและเข้าร่วมงาน 

6.5 ดําเนินงานตามแผนโครงการ 

6.6 สรุป ประเมินผล รายงาน 
 



7. ระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการ 
      7.1 สํารวจพ้ืนท่ีสาธารณะชุมชนในเขตตําบลทุ่งใหญ่ 
      7.2 เสนอโครงการ 
      7.3 ประสานจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการทําฝาย  
      7.4 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
      7.5 ดําเนินการตามโครงการ 
 7.6 สรุปผลการดําเนินงาน 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 6.1 คนในชาติได้แสดงความจงรักภัคดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 6.2 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าท่ี อบต.ทุ่งใหญ่กับประชาชน 
 6.3 เจ้าหน้าท่ี อบต.ทุ่งใหญ่และประชาชนได้ทํากิจกรรมฝายชะลอน้ําร่วมกัน 
 6.4 เจ้าหน้าท่ี อบต.ทุ่งใหญ่และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้สิ่งแวดล้อม    
และลดภาวะโลกร้อน 
 6.5 เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ํา และใช้เป็นแหล่งน้ํา เพ่ือการอุปโภคบริโภค 
10.ติดตามและประเมินผลโครงการ 

 10.1 สรุป ประเมินผล รายงานให้บังคับบัญชาทราบ 
  



2. ช่ือโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก) 
2. หลักการและเหตุผล 

การชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาท่ีสําคัญอย่างหนึ่งของประเทศ มีผลต่อความเสื่อม โทรม
ของทรัพยากรดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ร.9)ทรงตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในการ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหา จึงพระราชทานพระราชดําริให้มีการนําหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
จากการท่ี หญ้าแฝก (VETIVER : VETIVERIA SPP.) เป็นพืชตระกูลหญ้าท่ีมีระบบรากแข็งแรง ข้ึนเป็นกอแน่น แตก
กอรวดเร็ว รากฝอยท่ีแตกออกมาจากลําต้นใต้ดินมีจํานวนมากจะสานกันแน่นและหยั่ง ลึกลงในดินตามแนวด่ิง 

อายุประมาณ 1 ปี จะมีรากลึกประมาณ 80-100 เซนติเมตร ต่างจากพืชตระกูลหญ้า อ่ืนท่ีมักแผ่กระจายตาม
แนวนอนบริเวณผิวดิน ดังนั้นหญ้าแฝกจึงเป็นพืชท่ียึดดินได้ดี และไม่แย่งธาตุอาหาร กับพืชท่ีปลูก นอกจากนั้น
ยังสามารถปรับตัว ได้ดีกับทุกสภาพแวดล้อม และเจริญเติบโตได้ดีในทุกภูมิภาคของ ประเทศไทย จึงเป็นพืชท่ีมี
คุณประโยชน์มากในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา  (SOIL AND WATER CONSERVATION) ช่วยป้องกันการพังละลาย
ของดิน (SOIL EROSION) และช่วยให้ดินอุ้มน้ําได้ดีข้ึน นอกจากนั้นยังสามารถนําต้น และใบไปใช้งานอ่ืนๆ เช่น 

งานด้านศิลปหัตถกรรม วัสดุก่อสร้าง (วัสดุมุงหลังคา) ทําเยื่อและกระดาษ กลิ่น น้ําหอม อาหารสัตว์ วัสดุคลุม
ดินและปุ๋ยหมัก เป็นต้น เพ่ือตอบสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว(ร.9) ดังกล่าว 

ดังนั้น เพ่ือตอบสนองแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ร.9) งานส่งเสริม
การเกษตร องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ร่วมกับประชาชนตําบลทุ่งใหญ่ จึงได้จัดทําโครงการนี้ข้ึนมาเพ่ือ
การอนุรักษ์ดินและน้ํา โดยป้องกันการชะ ล้างพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีข้ึน เนื่องจาก
หญ้าแฝกเป็นพืชท่ีสามารถนํามาใช้ ประโยชน์ได้ง่าย มีรากท่ียาว แผ่กระจายลงไปในดินตรง ๆ เป็นแผงและง่าย
ต่อการดูแลรักษา 
3. วัตถุประสงค์ 

3.๑ เพ่ือตอบสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) 
3.๒ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ํา 
3.๓ เพ่ือป้องกันบริเวณท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดการชะล้าง พังทลายของดินได้สูง หรือรุนแรง หรือ

บริเวณ ท่ีได้เกิดการเคลื่อนตัวของดินแล้วให้ลดลง 
3.๔ เพ่ือรณรงค์สร้างจิตสํานึก ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและชุมชนในพ้ืนท่ี ให้เห็นความสําคัญของ

การ อนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ํา 
3.5 เพ่ือสร้างความสําพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าท่ี อบต. ทุ่งใหญ่ กับ หน่วยงานราชการ กํานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตําบลทุ่งใหญ่ท่ีได้ทํากิจกรรมร่วมกัน 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 

เจ้าหน้าท่ี อบต .ทุ่งใหญ่กับ หน่วยงานราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตําบลทุ่งใหญ่ 

ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก จํานวน ๕๐ คน 
4.  สถานท่ีดําเนินการ 

ตําบลทุ่งใหญ่  อําเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  
5. งบประมาณ 

วงเงินงบประมาณ จํานวน  100,000 บาท 
๖.  วิธีดําเนินการ 

6.1 ประชุมวางแผนดําเนินงานและกําหนดแนวทางการจัดงาน 
6.2 มอบหมายงานให้คณะกรรมการส่วนต่างๆรับผิดชอบ 



6.3 ติดต่อประสานงานกับสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดศรีสะเกษเพ่ือขอรับพันธ์กล้าหญ้าแฝกและ
รับทราบคําแนะนําในการปลูกและการดูแลรักษา 

6.4 เชิญหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมท้ังประชาสัมพันธ์การจัดงานให้
ประชาชนตําบลทุ่งใหญ่ทราบและเข้าร่วมงาน 

6.5 ดําเนินงานตามแผนโครงการ 
6.6 สรุป ประเมินผล รายงาน 

7.   ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561-2564 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
๙.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.๑ ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการปลูกหญ้าแฝก เพ่ือตอบสนองแนวพระราชดําริ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ร.9) 

9.๒ ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของการการปลูกหญ้าแฝก และอนุรักษ์ 

ทรัพยากรดินและน้ํา 
9.๓ ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ถึงการป้องการชะล้าง พังทลาย ของดินได้เป็นอย่างดี 
9.๔ ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการส่งเสริมรณรงค์สร้างจิตสํานึก ให้กับประชาชนท่ัวไปและชุมชน

ใน พ้ืนท่ี ให้เห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ํา 
10.ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 10.1 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 10.2 สรุป ประเมินผล รายงานให้บังคับบัญชาทราบ 
 
  



1. ช่ือโครงการ : โครงการวันต้นไม้ประจําปีของชาติ 
2. หลักการและเหตุผล  
         ความเป็นมา วันต้นไม้ประจําปีครั้งแรกของโลกถือกําหนดร้อยกว่าปีในมลรัฐ NEBRASKA 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2515 มีประชาชนในมลรัฐ NEBRASKA ร่วมกันปลูกต้นไม้
ได้กว่าหนึ่งล้านต้นและได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อมา มลรัฐอ่ืน ๆ ก็ได้ดําเนินการตามโครงการกําหนดวัน
ต้นไม้ประจําปีของแต่ละมลรัฐข้ึนความคิดนี้ได้แพร่หลายไปท่ัวโลกในประเทศไทยปี พ.ศ. 2481 กรมป่าไม้เชิญ
ชวนข้าราชการพ่อค้าและประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันชาติซ่ึงตรงกับวันท่ี 24 มิถุนายน ปี พ.ศ.2484 
กรมป่าไม้สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ในส่วนภูมิภาคเป็นเจ้าหน้าท่ีดําเนินการร่วมกับคณะกรรมการจังหวัดและ
อําเภอจัดให้มีการปลูกต้นไม้ข้ึนในวันชาติคือ 24 มิถุนายน 2484 ถือว่าเป็นวันต้นไม้ประจําปีอย่างเป็น
ทางการครั้งแรกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2494 ท่ีประชุมใหญ่ของ FAO มีมติให้ประเทศสมาชิกจัดกิจกรรม
ปลูกต้นไม้ประจําปีของแต่ละชาติแต่กรมป่าไม้ได้ดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2481 โดยถือเอาวันชาติเป็นวัน
ต้นไม้อยู่แล้ว จึงได้นําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีมติให้ถือเอาวันชาติคือ วันท่ี 24 มิถุนายนของทุกปี เป็น 
"วันต้นไม้ประจําปีของชาติ" ต่อมาปี พ.ศ. 2503 ได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีให้ยกเลิกวันชาติและ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2503 กําหนดให้ "วันเข้าพรรษา" เป็นวันต้นไม้ประจําปีของชาติ
แทน ปี พ.ศ. 2532 ได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรีว่าปัจจุบันสภาพของฤดูกาลได้เปลี่ยนแปลงไปมากต้นไม้ท่ีปลูก
ในวันเข้าพรรษาซ่ึงเป็นช่วงกลางฤดูฝนเม่ือฝนท้ิงช่วงเกิดสภาวะขาดแคลนน้ําต้นไม้ไม่สามารถต้ังตัวได้ก่อนถึง
ฤดูแล้งทําให้ได้รับความเสียหายจึงขอให้พิจารณาอนุมัติให้วันวิสาขบูชา ซ่ึงอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมและเป็น
ระยะเริ่มต้นของฤดูฝนเป็นวันต้นไม้ประจําปีของชาติแทน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเม่ือวันท่ี 31 
มกราคม 2532 ปัจจุบัน วันวิสาขบูชา จึงเป็น "วันต้นไม้ประจําปีของชาติ" 
กิจกรรมในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ 
 ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ได้รับแจ้งจากอําเภอกันทรลักษ์ว่าจังหวัดศรีสะเกษ
ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่ากรมป่าไม้ได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในสังกัดจัด
กิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติข้ึน โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเห็นสมควร 
ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมความมุ่งหมายของทางราชการ องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการปลูกต้นไม้ว่ามีความสําคัญอย่างไรต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม จึงได้
จัดทําโครงการวันต้นไม้ประจําของชาติ ข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1 เพ่ือเป็นการปลูกจิตสํานึกให้ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นําท้องท่ี เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกภาคส่วน เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกคนได้เห็นคุณค่าในการ
บํารุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกท้ังเพ่ือฟ้ืนคืนสมดุลให้ระบบนิเวศน์ให้
ยั่งยืนในระยะยาว 
       3.2 เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และเป็นการบูรณา
การร่วมกันขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่และประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ซ่ึงกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหาร
ท้องถ่ิน ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน กํานัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นําท้องท่ี เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกภาคส่วน 
เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม 
         3.3 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน กํานัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นํา
ท้องท่ี เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกภาคส่วน เด็ก เยาวชน ประชาชน เห็นความสําคัญของการบํารุงต้นไม้ท่ีปลูกไว้ อัน
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว 



4. เป้าหมายของโครงการ 

 ต้นไม้ จํานวน 500 ต้น  

5. สถานท่ีดําเนินโครงการ 

 5.1 บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก  
 5.2 บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่อง 
 5.3 บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะทาย 
 5.4 บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะมอล 
 5.4 บริเวณป่าชุมชนในพ้ืนท่ีตําบลทุ่งใหญ่ 

6. แหล่งงบประมาณของโครงการ 
  ใช้งบประมาณ 2,000 บาท 

7. วิธีดําเนินการโครงการ 

 7.1 สํารวจพ้ืนท่ีและกําหนดสถานท่ีดําเนินโครงการ 
 7.2 จัดทําโครงการขออนุมัติดําเนินโครงการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 7.3 ขอความอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้จากหน่วยเพาะพันธุ์กล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ 
 7.4 ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 7.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
 10.1  ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน กํานัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นําท้องท่ี 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกภาคส่วน เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกคน มีจิตสํานึกมากข้ึนและเห็นถึงคุณค่าในการ
บํารุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน และพ้ืนท่ีได้รับการฟ้ืนฟูความสมดุลให้ระบบ
นิเวศน์ให้ดีข้ึน 
 10.2 ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน กํานัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นําท้องท่ี เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุก
ภาคส่วน เด็ก เยาวชน ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันดีข้ึน 
 10.3 ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน กํานัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นําท้องท่ี 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกภาคส่วน เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ให้ความสําคัญในการอนุรักษ์บํารุงรักษาต้นไม้ให้เป็น
พ้ืนท่ีสีเขียว 
  



มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

1.2.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ช่ือโครงการ : ๓๖๕ วัน ตําบลทุ่งใหญ่พัฒนา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากกระแสบริโภคนิยม ภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งผลให้ประชาชนมุ่งแสวงหาเพ่ือการบริโภคเป็นสําคัญ ทําให้เกิด 
“วิกฤติทุนชุมชน” สถานการณ์ของประเทศไทยจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น คนไทยท่ีปรับตัวไม่ทัน จึงเกิดปัญหาความยากจนและเป็น
หนี้นอกระบบ สังคมปัจจุบันต่างคนต่างอยู่ ต่างจนต่างทํามาหากิน ขาดการพ่ึงพาอาศัยช่วยเหลือกัน กลุ่มคน
ยากจนไม่ได้รับการดูแลและช่วยเหลือขาดท่ีพ่ึง อยู่ในสังคมใหม่ด้วยความยากลําบาก สังคมไทย จึงขาด
จิตสํานึก ของความพอดีและความพอเพียง มีการจับจ่ายใช้สอย อย่างฟุ่มเฟือย ท้ังภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน การดําเนินงานต่างๆ ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความไม่ระมัดระวัง ขากการประหยัด และขาดสติ ท่ีจะ
ปฏิบัติงานและดําเนินชีวิต 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท่ีพระราชทาน
ไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีเน้นการพ่ึงพาตนเอง สามารถนําไปประยุกต์มาใช้ในการพัฒนาและการ
บริหารจัดการในภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม จึงมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไปนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในแนวทางและวิธีการต่างๆ และจากพระราชกรณียกิจท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดศรีสะเกษในปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ พระองค์ท่าน
ได้รับทราบความแร้นแค้นของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ จึงมีพระราชดํารัสว่า “นับจากนี้ไปขอให้ความ
ยากจนหมดจากประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ และจะนําความนี้ไปบอกรัฐบาลให้มาช่วยเหลือ” ทุกภาคส่วน
ราชการ และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ จึงน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนเรื่อยมา 
 กระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากําหนดเป็นนโยบายในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมอบให้ทุกจังหวัดดําเนินการ
ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยในปี ๒๕๖๐ จังหวัดศรีสะเกษได้
กําหนดเป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งได้ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน
ให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการ “๓๖๕ วัน ศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยต่อยอดการดําเนินโครงการ เม่ือปี ๒๕๕๙ เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้ในแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง น้อมนําไปประพฤติ ปฏิบัติในครอบครัว เพ่ือการลดรายจ่าย  เพ่ิมรายได้ เก็บออม เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เกิดการเอ้ืออารีต่อกัน 
และทุกภาคส่วนสามารถทํางานในเชิงบูรณาการในด้านพ้ืนท่ี ด้านภารกิจ และด้านการมีส่วนร่วมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 
สามารถขยายผลไปสู่หน่วยงาน/องค์กรอ่ืนๆ ในชุมชนได้ ในปี 2560 ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ใหญ่ จึงได้จัดทําโครงการ “ ๓๖๕ วัน ตําบลทุ่งใหญ่พัฒนา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๐” ข้ึน 

 



3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.๑ เพ่ือน้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมาปฏิบัติในท้องถ่ิน 
 3.๒ เพ่ือส่งเสริมการทํางานในเชิงบูรณาการ ระหว่างภาคราชการ ผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําท้องท่ี กลุ่มภาคประชาชน และประชาชนท่ัวไป โดยใช้พ้ืนท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน 
วัด โรงเรียน เป็นเป้าหมายการพัฒนา (บวร)  
 3.๓ เพ่ือพัฒนาผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําท้องท่ี กลุ่มภาค
ประชาชน และประชาชนท่ัวไป ให้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พร้อมท่ีจะเสริมสร้าง
ชุมชน ให้เกิดความรักสามัคคี เอ้ืออารีต่อกัน 
 3.๔ เพ่ือพัฒนาสมาชิกในชุมชนให้เกิดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และนําไปประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินชีวิต ท้ังในระดับครอบครัว ระดับชุมชนและเครือข่าย บริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง ท้ังทางสุข
ภาวะกาย สุขภาวะจิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สมาชิกใน
ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 3.๕ เพ่ือจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานได้ 
 3.๖ เพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการกิจกรรมท่ีแสดงอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้มีพระมหากรุณาธิคุณ หาท่ีสุดมิได้ ท่ีมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า 

4. เป้าหมายของโครงการ 

  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และเยาวชนประชาชน ตําบลทุ่งใหญ่ 
จํานวน อย่างน้อย 150 คน 

5. สถานท่ีดําเนินโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. แหล่งงบประมาณของโครงการ 
 งบประมาณ 150,000 บาท 

7. วิธีดําเนินการโครงการ 

 7.๑ ประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และกิจกรรม 
 7.๒ จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 7.๓ เตรียมความพร้อมก่อนฝึกอบรม 
 7.๔ ดําเนินการจัดซ้ือจัดหาตามระเบียบพัสดุของ อปท. 
 7.๕ ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ 
 7.๖ ดําเนินการฝึกอบรมตามแผนงานท่ีกําหนด จนเสร็จสิ้นโครงการ 
 7.๗ สรุปผลการดําเนินโครงการและรายงานให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 
 



9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
 9.๑ หน่วยงานสามารถเผยแพร่ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ในระดับท้องถ่ิน 
 9.๒ สามารถส่งเสริมการทํางานในเชิงบูรณาการให้กับผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําท้องท่ี กลุ่มภาคประชาชน และประชาชนท่ัวไป ได้ใช้พ้ืนท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน วัด 
โรงเรียน เป็นจุดสําคัญในการพัฒนา (บวร)  
 9.๓ สามารถพัฒนาผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการ พนักงาน ผู้นําท้องท่ี กลุ่ม
ภาคประชาชน และประชาชนท่ัวไป ให้มีความรู้  ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนําไปใช้ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน และ
สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของตนเอง และมีความพร้อมท่ีจะเสริมสร้างชุมชนของตนเอง ให้เกิดความ
รักสามัคคี เอ้ืออารีต่อกัน 
 9.๔ หน่วยงานสามารถพัฒนาสมาชิกในชุมชนให้เกิดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และ
นําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพให้เกิดข้ึนได้จริงในระดับครอบครัว 
ระดับชุมชนและเครือข่าย และสามารถบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง ท้ังทางสุขภาวะกาย สุขภาวะจิต 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และสมาชิกในชุมชนสามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 9.๕ หน่วยงานสามารถจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้เกิดข้ึนได้ เพ่ือให้เป็น
ต้นแบบในการเรียนรู้ ศึกษาดูงานได้อนาคต 
 9.๖ หน่วยงานได้สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการกิจกรรมท่ีแสดงความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หาท่ีสุดมิได้ ท่ีมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุก
หมู่เหล่า 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  10. การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  11. รวบรวมผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาปีถัดไป 
 
  



มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 

๑. ช่ือโครงการ : สร้างจิตสํานึกเด็กปฐมวัย “หลักสูตรโตไปไม่โกง” 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ีสะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น ควรเริ่มต้ังแต่การ
ปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมท่ีถูกต้องต้ังแต่เด็กโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา เพ่ือเป็นการ
วางรากฐานสําคัญทําให้เด็กเติบโตข้ึนเป็นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์
รัปชันท่ีได้ผลแบบยั่งยืน การจัดการเรียนการสอนโดยการเพ่ิมหลักสูตร “โตไปไม่โกง” เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกใน
การรักความถูกต้องและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม โดยมีหลักการสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้
เด็กปฐมวัย เป็นการวางรากฐานทางจริยธรรมในมิติต่างๆ ให้เด็กได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการเล่น เรียนรู้จาก
สื่อแผ่นซีดีเพลง นิทาน ภาพและเอกสารประกอบการสอน เป็นต้น เพ่ือให้เด็กมีคุณลักษณะพึงประสงค์ครบท้ัง 
๕ ประการ คือ มีความซ่ือสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทําอย่างรับผิดชอบ 
และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ตระหนักถึงปัญหาการทุจตริตคอร์รัปชันอันจะเป็นผลการบ่ัน
ทอนทําลายชาติในอนาคต จึงจัดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดท้ัง ๕ แห่ง จัดการเรียนการสอนโดยเสริม
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” สอดแทรกกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย
ก่อนเข้าสู่วัยเรียนระดับประถมศึกษาให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ-อารมณ์ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา บนพ้ืนฐานการเรียนรู้ผ่านการเล่น เป็นการปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม
อันจะส่งผลในอนาคตได้เติบโตเป็นพลเมืองท่ีดีมีคุณธรรมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข
ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้เด็กปฐมวัย ไม่ยอมรับพฤติกรรม

ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
3.2 เพ่ือสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องให้กับเด็กปฐมวัย ยึดม่ันในการทําความดี มีความซ่ือสัตย์สุจริต 

เติบโตข้ึนจะได้เป็นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพในอนาคต 
3.3 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะพึงประสงค์ครบท้ัง ๕ ด้าน อันเป็นพ้ืนฐานการสร้าง

พฤติกรรมท่ีดีให้กับเด็กและมีคุณลักษณะพึงประสงค์ติดตัวตลอดไป 
3.4 เพ่ือเป็นการนําหลักสูตรเพ่ิมเติม “โตไปไม่โกง” มาร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนสอนเด็ก

ปฐมวัยโดยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่นได้อย่างกลมกลืนมีประสิทธิภาพ 
๔. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
- เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ท้ัง ๕ แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กปฐมวัยมีจิตสํานึก มีค่านิยมยึดม่ันในการทําความดี มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณลักษณะพึง

ประสงค์ครบทุกด้าน เติบโตเป็นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพ และพร้อมท่ีจะเป็นกําลังสําคัญในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 



๕. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
5.2 จัดประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการจัดทําหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 
5.3 ดําเนินการตามกรอบแนวทางท่ีกําหนด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนําหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ไปใช้

ในการจัดการเรียนการสอนเน้นกิจกรรมท่ีให้ท้ังความสนุกสนานและสร้างสรรค์ ผ่านการเล่านิทานเกม
การละเล่นต่างๆ การร้องเพลง กิจกรรมศิลปะ สื่อแผ่นซีดี รวมท้ังกิจกรรมสร้างประสบการณ์อ่ืนๆ เพ่ือกระตุ้น
ให้เด็กคิดอย่างมีเหตุผลและซึมซับคุณค่าแห่งความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจ
ในการทําความดี รังเกียจคนโกง  

5.4 สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
๖. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ท้ัง ๕ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฯ บ้านทุ่งใหญ่, 
ศูนย์ฯ บ้านโคก, ศูนย์ฯ บ้านปะทาย, ศูนย์ฯ บ้านร่องตาซุนห้วยไม้งาม และศูนย์ฯ บ้านกระมอล 
๗. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ระยะเวลาดําเนินการ    

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

10.1 เด็กปฐมวัยมีคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 

10.2 เด็กปฐมวัยมีค่านิยมท่ีถูกต้อง ยึดม่ันในการทําความดี มีความซ่ือสัตย์สุจริต เติบโตข้ึนจะได้
เป็นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพในอนาคต 

10.3 เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะพึงประสงค์ครบท้ัง ๕ ด้าน เกิดพฤติกรรมท่ีดีและยึดเป็นแนว
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตสืบต่อไป 

10.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหลักสูตรเพ่ิมเติม “โตไปไม่โกง” มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
สอนเด็กปฐมวัยโดยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่นได้อย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ 
  



มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

๑๑. ช่ือโครงการ : สร้างจิตสํานึกเด็กปฐมวัย “หลักสูตรโตไปไม่โกง” 
๑๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ีสะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น ควรเริ่มต้ังแต่การ
ปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมท่ีถูกต้องต้ังแต่เด็กโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา เพ่ือเป็นการ
วางรากฐานสําคัญทําให้เด็กเติบโตข้ึนเป็นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์
รัปชันท่ีได้ผลแบบยั่งยืน การจัดการเรียนการสอนโดยการเพ่ิมหลักสูตร “โตไปไม่โกง” เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกใน
การรักความถูกต้องและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม โดยมีหลักการสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้
เด็กปฐมวัย เป็นการวางรากฐานทางจริยธรรมในมิติต่างๆ ให้เด็กได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการเล่น เรียนรู้จาก
สื่อแผ่นซีดีเพลง นิทาน ภาพและเอกสารประกอบการสอน เป็นต้น เพ่ือให้เด็กมีคุณลักษณะพึงประสงค์ครบท้ัง 
๕ ประการ คือ มีความซ่ือสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทําอย่างรับผิดชอบ 
และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ตระหนักถึงปัญหาการทุจตริตคอร์รัปชันอันจะเป็นผลการบ่ัน
ทอนทําลายชาติในอนาคต จึงจัดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดท้ัง ๕ แห่ง จัดการเรียนการสอนโดยเสริม
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” สอดแทรกกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย
ก่อนเข้าสู่วัยเรียนระดับประถมศึกษาให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ-อารมณ์ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา บนพ้ืนฐานการเรียนรู้ผ่านการเล่น เป็นการปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม
อันจะส่งผลในอนาคตได้เติบโตเป็นพลเมืองท่ีดีมีคุณธรรมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข
ต่อไป 

๑๓. วัตถุประสงค์ 
3.5 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้เด็กปฐมวัย ไม่ยอมรับพฤติกรรม

ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
3.6 เพ่ือสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องให้กับเด็กปฐมวัย ยึดม่ันในการทําความดี มีความซ่ือสัตย์สุจริต 

เติบโตข้ึนจะได้เป็นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพในอนาคต 
3.7 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะพึงประสงค์ครบท้ัง ๕ ด้าน อันเป็นพ้ืนฐานการสร้าง

พฤติกรรมท่ีดีให้กับเด็กและมีคุณลักษณะพึงประสงค์ติดตัวตลอดไป 
3.8 เพ่ือเป็นการนําหลักสูตรเพ่ิมเติม “โตไปไม่โกง” มาร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนสอนเด็ก

ปฐมวัยโดยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่นได้อย่างกลมกลืนมีประสิทธิภาพ 
๑๔. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
- เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ท้ัง ๕ แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กปฐมวัยมีจิตสํานึก มีค่านิยมยึดม่ันในการทําความดี มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณลักษณะพึง

ประสงค์ครบทุกด้าน เติบโตเป็นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพ และพร้อมท่ีจะเป็นกําลังสําคัญในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 



๑๕. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
5.5 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
5.6 จัดประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการจัดทําหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 
5.7 ดําเนินการตามกรอบแนวทางท่ีกําหนด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนําหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ไปใช้

ในการจัดการเรียนการสอนเน้นกิจกรรมท่ีให้ท้ังความสนุกสนานและสร้างสรรค์ ผ่านการเล่านิทานเกม
การละเล่นต่างๆ การร้องเพลง กิจกรรมศิลปะ สื่อแผ่นซีดี รวมท้ังกิจกรรมสร้างประสบการณ์อ่ืนๆ เพ่ือกระตุ้น
ให้เด็กคิดอย่างมีเหตุผลและซึมซับคุณค่าแห่งความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจ
ในการทําความดี รังเกียจคนโกง  

5.8 สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
๑๖. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ท้ัง ๕ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฯ บ้านทุ่งใหญ่, 
ศูนย์ฯ บ้านโคก, ศูนย์ฯ บ้านปะทาย, ศูนย์ฯ บ้านร่องตาซุนห้วยไม้งาม และศูนย์ฯ บ้านกระมอล 
๑๗. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๑๘. ระยะเวลาดําเนินการ    

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๑๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
๒๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

10.5 เด็กปฐมวัยมีคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 

10.6 เด็กปฐมวัยมีค่านิยมท่ีถูกต้อง ยึดม่ันในการทําความดี มีความซ่ือสัตย์สุจริต เติบโตข้ึนจะได้
เป็นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพในอนาคต 

10.7 เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะพึงประสงค์ครบท้ัง ๕ ด้าน เกิดพฤติกรรมท่ีดีและยึดเป็นแนว
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตสืบต่อไป 

10.8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหลักสูตรเพ่ิมเติม “โตไปไม่โกง” มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
สอนเด็กปฐมวัยโดยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่นได้อย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ 
 
  



มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล  
 เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน และประเทศชาติ แต่ในปัจจุบัน สภาพ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ เด็กและ
เยาวชน ทําให้เกิดปัญหาสังคม ซ่ึงเด็กและเยาวชนเป็นวัยท่ีเสี่ยงต่อปัญหาสังคมดังกล่าว  

ดังนั้น การส่งเสริมคุณค่าของเด็กและเยาวชน  ให้มีกระบวนการคิดท่ีดี  ดําเนินกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ การทํางานเพ่ือส่วนรวม จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ชุมชนท้องถ่ิน การสร้างทางออกท่ีหลากหลายให้ได้ดําเนินกิจกรรมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน 
และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่เห็นความสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาชุมชน  ท้องถ่ิน  และประเทศชาติต่อไปในอนาคต  
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

3.1 เพ่ือส่งเสริมบทบาทและกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการรวมตัวกัน ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

3.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีดําเนินกิจกรรมในการรักษาความสะอาดทําให้ชุมชนน่าอยู่ 
3.3 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มีจิตอาสาพัฒนา  
3.4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีๆต่อท้องถ่ิน  

4. จํานวนกลุ่มเป้าหมาย   
เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีองค์บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน  30  คน  

5. สถานท่ีดําเนินการ 
เขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. ข้ันตอน/วิธีการดําเนินงาน   
  ๖.๑ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดทําโครงการ  

 ๖.๒ เสนอโครงการ 
  ๖.๒ เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
  ๖.๓ ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินกิจกรรมตามโครงการ   
  ๖.๔ ประเมินผลโครงการ  และรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ   

7. จํานวนกิจกรรม 
 7.1 กิจกรรมทําความสะอาดในชุมชนตําบลทุ่งใหญ่ 
 7.2 กิจกรรรมร่วมกันปลูกต้นไม้  
 7.3 กิจกรรมร่วมกันปลูกหญ้าแฝก 
8. ‘งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
   ๙.๑ การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการรวมตัวกัน  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

9.2 เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีดําเนินกิจกรรมในการรักษาความสะอาดทําให้ชุมชนน่าอยู่ 



9.3 เด็กและเยาวชนได้มีจิตอาสาพัฒนาในชุมชน  
9.4 เด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีๆ ต่อท้องถ่ิน  

 
 



มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่” 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ

ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ี ส่วนการกํากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะทําได้เท่าท่ีจําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถ่ิน 

ท้ังนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีได้สร้าง
ความขมข่ืนใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบกับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถ่ินส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้
สูงท่ีคนทํางานในท้องถ่ิน อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า  

แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางท่ีคนทํางานในท้องถ่ินจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับท่ีคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ดังนั้น จึงมีความจําเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานใน
การป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งใหญ่ ด้วยการจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร 
 
 



4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
 6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 - มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่มีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 
 - ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
  



มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมท้ังในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เล่ือนตําแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล   

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เป็นบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการท่ีเป็นธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ   
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 
คนเก่งเข้ามาทํางาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเลื่อน
ตําแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล   
 6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 



 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 มาตรการ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลไม่
น้อยกว่า 90 % 
 - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ํากว่าระดับ 3 
 - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได้ 
  



1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอํานาจหน้าท่ี ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
หน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าท่ีต้องทําอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่าย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับสํานัก กอง  ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดให้การบริหารราชการ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า   
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ข้ึน  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่จํานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย  
 (1) นายก มอบหมายให้รองนายก   
 (2) นายก มอบหมายให้ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ  
 (3) ปลัด มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

 



 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได้รับมอบหมายในทุก
เดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
 - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
  



1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นเรื่องลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา   ด้วย
เหตุผลนี้เองจึงเป็นท่ีมาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล  
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตําบล เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าท่ี
ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล เสนอมา   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
  



มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึง
มีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จัดทําทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงถือเป็นเรื่องสําคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องทํา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 
 



 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ซ่ึง
กําหนดให้มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์
สูงสุดกับประชาชนและประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม
และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง กําหนดให้ต้องดําเนินการกระบวนการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546 และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่จึงจัดทํากิจกรรมการพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุข้ึน  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซ้ือจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1  ผู้อํานวยการกองคลัง 
 4.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 6.2 จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 



 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

 



  



1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทํา
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว้ ดังนั้น การท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดให้การจัดซ้ือจัดจ้าง 
ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวท่ีจะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจําเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
จัดซ้ือ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ใหญ่ท่ีดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ และชุมชนต่างๆ ภายในพ้ืนท่ีตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
 - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
 - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
 - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
 - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 



 6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ่  ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็น
ต้น  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการท่ีจัดซ้ือจัดจ้างท้ังหมด 
 - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
 - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างได้ 
 
  



มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือเกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี โดนดําเนินการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) 
ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคํา
ขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอํานาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ติดตามความ
คืบหน้า และแจ้งผลการดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละ
กระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการท่ีเชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ท้ังในด้าน
เอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการ
ตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตําบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และ
ทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, 
ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน, ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่
แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความ
โปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือ
เป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน    

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
 
 



4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน, 
ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ มีหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ี  และหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาลและใน
การปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าท่ีในการ
จัดทําบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี นั้น องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบ
ว่าภารกิจท่ีให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 
การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ ประกอบกับจังหวัด แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้
มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ของตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถ่ิน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกท้ังเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมีโครงการนี้ข้ึนมา  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
จํานวน 1 ครั้ง ต่อปี 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตตําบลทุ่งใหญ่ 
 



 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตามรูปแบบท่ี
กําหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบ 
 6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน 
 6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จํานวน 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
 - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 
 - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

 

 

 

 

 

 

 



 
  



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

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ด้วยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าว
ได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็น
ธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทาง
ตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยก
ด้าน เพศ ถ่ินกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได้กําหนดให้ส่วน
ราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของ
ส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซ่ือสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ท่ีชัดเจน องค์การบริหารส่วนตําบลบทุ่งใหญ่ จึงมีการ
นําเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี มีการแสดงข้ันตอนการให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ให้บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี
ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 6.2 จัดให้มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ดําเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานท่ีให้บริการ 
 6.4 จัดให้มีสถานท่ีสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ําสําหรับผู้
พิการ 
 6.5 จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 



 6.6 มีการนําระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มา
ประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
   

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
 
  



มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.3 มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อํานาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป็น
กฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึง
เป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุง
และแก้ไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เม่ือประชาชนมา
รับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให้
เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ 
ท่ัวถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตตําบลทุ่งใหญ่ ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนได้ 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตตําบลทุ่งใหญ่ และผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 



 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
 6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
 6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
 6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
 6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
 6.4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนท้ังเวลาทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
 6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนําจุดบกพร่อง
ในการจัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งข้ึนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 - 2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได้ 
 
  



มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.3 มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อํานาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กร
นั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ี
การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ท้ังนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งานซ่ึงเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ภายใต้กรอบอํานาจหน้าท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร  ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ท่ีได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 6) พ.ศ.2552  ได้บัญญัติเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไว้หลายเรื่องหลาย
ประการ รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเอาไว้ 
การท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการ
ประพฤติมิชอบในข้ันตอนต่างๆ เกิดข้ึนได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายก ให้รองนายก ปลัด ได้ปฏิบัติราชการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 4 เรื่อง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลพิจารณา 
 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าท่ีของนายก ให้รองนายก  ปลัด  ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ 
 
 
 
 



 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดอบต.และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 และหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
และหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าท่ีต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือ
มอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ 
ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอัน
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบ
การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งใหญ่ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ี
กําหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 

4. เป้าหมาย 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 



 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือ  สั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได้รับมอบหมายในทุก
เดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน   
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
 - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
  



มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคลากรในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ 
 2.4.1 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร หน่วยงาน กลุ่มบุคคลหรือบุคคล 
 
1. หลักการและเหตุผล  

 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่มีอํานาจหน้าท่ีแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ อํานาจหน้าท่ีตาม
กฎหมายจัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบล และอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจัดทําข้ึนเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือตอบสนองความต้องการของส่วนรวม โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนและสร้างการ
พัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมให้กับท้องถ่ิน รวมถึงการพัฒนาประเทศชาติในภาพรวม โดยมี
หลักการท่ีสําคัญในการจัดบริการสาธารณะคือ การจัดบริการสาธารณะต้องดําเนินการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ส่วนรวม สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน ได้ด้วยความเสมอภาค มีความต่อเนื่อง และมีความ
โปร่งใสในการให้บริการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ได้เห็นความสําคัญเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ของหน่วยงานอ่ืน กลุ่มบุคคลหรือบุคคลท้ังในและนอกตําบลทุ่งใหญ่ท่ีให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ เพ่ือจัดทําบริการสาธารณะภายใต้อํานาจหน้าท่ี
ท่ีกฎหมายกําหนด จึงควรจัดทําโครงการคัดเลือกหน่วยงาน กลุ่มบุคคลหรือบุคคลข้ึน เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน กลุ่มบุคคลหรือบุคคลท่ีประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านต่าง ๆ เช่น ความซ่ือสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะให้ความช่วยเหลือท้องถ่ิน บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น ภายใต้ชื่อโครงการ โครงการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน กลุ่มบุคคลหรือบุคคลท่ีประพฤติตนและ
ทําคุณประโยชน์แก่ราชการและส่วนรวมให้เป็นท่ีประจักษ์ตําบลทุ่งใหญ่สืบไป 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรของ อบต.ทุ่งใหญ่ 
 2.2 เพ่ือกระตุ้นจิตสํานึกของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 50 คน 
ให้เกิดทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนด้วยความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละซ่ือสัตย์ สุจริต 
 2.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ท่ี
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์ สุจริตให้สังคมได้รับรู้และเป็นเกียรติ
ประวัติในชีวิตราชการ รวมท้ังเสริมสร้างขวัญกําลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 
 2.4 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ท่ีสามารถทํา
หน้าท่ีในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์ สุจริตภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 2.5 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานอ่ืนท่ีสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ในการจัดทําบริการสาธารณะ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์ 
สุจริต ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 2.6 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติกลุ่มบุคคลหรือบุคคลท่ีสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ในการจัดทําบริการสาธารณะ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 



ความซ่ือสัตย์ สุจริต และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
3. เป้าหมายของโครงการ 

 3.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 50 คน 
 3.2 หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 9 หน่วยงาน 
 3.3 หน่วยงานอ่ืน ท่ีไม่ใช่หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 3.4 กลุ่มบุคคลหรือบุคคลท่ัวไปท่ีไม่ใช่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

4. สถานท่ีดําเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชาสัมพันธ์โครงการให้บุคลากร หน่วยงานต่าง ๆ กลุ่มบุคคล และประชาชนทราบ 
 5.2 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติเพ่ือกําหนดแนวทาง วิธีการ ข้ันตอนการคัดเลือก 
 5.3 จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่าง ๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
 5.4 มอบใบประกาศนียบัตรหรือโล่รางวัลหรือรางวัล 
 5.5 สรุปผลการดําเนินโครงการเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

6. งบประมาณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
 8.1 ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน กํานัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นําท้องท่ี 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกภาคส่วน เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกคน มีจิตสํานึกมากข้ึนและเห็นถึงคุณค่าในการ
บํารุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน และพ้ืนท่ีได้รับการฟ้ืนฟูความสมดุลให้ระบบ
นิเวศน์ให้ดีข้ึน 
       8.2 ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน กํานัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นําท้องท่ี เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุก
ภาคส่วน เด็ก เยาวชน ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันดีข้ึน  
         8.3 ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน กํานัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นําท้องท่ี 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกภาคส่วน เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ให้ความสําคัญในการอนุรักษ์บํารุงรักษาต้นไม้ให้เป็น
พ้ืนท่ีสีเขียว 

9. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 9.1 ผู้ติดตามและประเมินผล 
  1) ผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินผลโครงการ 
 9.2 วิธีติดตามและประเมินผล 
  1) การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  2) รวบรวมผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาปีถัดไป 



มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคลากรในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ 
 2.4.2 ยอกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วมตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรท่ีให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งม่ัน ต้ังใจ ร่วม
เป็นแกนนําในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผู้
ท่ีได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ 
และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งม่ัน ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอ่ืนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีให้การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ท่ีได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สาธารณชน
ต่อไป 
 3.3 เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการ
ดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งข้ึน 
4. เป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทุ่งใหญ่ 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา   
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 



8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับ
ประชาชน 

 
 
 
  



มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคลากรในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ 
 2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ต้ังแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
เม่ือภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างม่ันคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่าย 
ทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทําให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็น
การใช้พ้ืนท่ีเล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และท่ีสําคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนท่ี
จะซ้ือจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
   

 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทุ่งใหญ่  คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี
สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ําและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไป
เพ่ิมราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดู
แล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุนและสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอด
ความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้
จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งต้ังให้เป็นวิทยากรประจํา
ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเป็นตัวอย่างให้แก่
เกษตรกรได้น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร  
ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

4. สถานท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 
 



5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจําตําบลทุ่งใหญ่ 
 5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
 5.3 มอบใบประกาศนียบัตร   
 5.4 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
 5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 
9. ตัวช้ีวัด 
 9.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
สนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมาย
เกษตรกรและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ   

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 เกษตรกรท่ีผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 10.2  ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของ
ตําบล  
 
  



มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนี
ในการประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ท่ี
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นสิ่งท่ียากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรท่ีจะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถ่ินท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 



 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ
ว่าการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ กับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ และหัวหน้าสํานักปลัด/ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทํา
ข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งใหญ่ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/
ฝ่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ   
 3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน โดยจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การดําเนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกับหัวหน้า



หน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี    
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
 - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด 
เป็นต้น 
 - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว 
 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
 1.4 วัดผลลัพธ์ท่ีได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการในเบ้ืองต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีได้รับ 

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

 
 
  



มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอท่ีได้ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เนื่องจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตําบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาด
และลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.
,จังหวัด, อําเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตําบล ยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มี
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจําปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าท่ีให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงาน
คลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน     นับจากวันท่ีได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีชี้แจงข้อ
ทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลท่ีจะล้างข้อทักท้วง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและ
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝ่าย
นิติการและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
โดยเคร่งครัด เท่ียงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีได้ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เพ่ือ
ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
 



5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีดําเนินการ 
 - ทุกสํานัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่
ละประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงในแง่ของ
การทุจริตจะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซ่ึงหน่วยงาน
ท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีสําคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
6. วิธีดําเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ เช่น 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) หรือ ITA 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 



 
มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซ่ึงสามารถ
ยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจํา
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ใหญ่ข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
ได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 



 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ี 
โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายสําคัญของรัฐบาล  
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จึง
ได้จัดทํามาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบข้ึน  
 ท้ังนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับ
เรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็น
การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 
   พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ 



 6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความ
ม่ันใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าท่ี 

 
 
 



มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกข้ันตอน 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดู โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งใหญ่จึงได้ให้มีสถานท่ีสําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซ่ึงได้รวบรวมไว้ เพ่ือท่ีประชาชนจะได้
สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดย
ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบล 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่   
6. วิธีดําเนินการ 
 ดําเนินการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดทําเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 1,200 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
  



1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่” 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึง
บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล 
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ข้ึน 
 2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จําหน่าย จ่ายแจก รวมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  3.1 ข้อมูลข่าวสารท่ีลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  3.3 ข้อมูลข่าวสารอ่ืน 
  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้าหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน 1 แห่ง 
 2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 
 จํานวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรอง
สําเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน 1 ฉบับ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 6.2 เม่ืออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 6.3 จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 6.4 จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร 
เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 



7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 – 2564  

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ณ 
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 10.2 มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารท่ีครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 10.3 มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
  



1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและประชาชนท่ัวไปเรื่อง พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้กําหนดหน้าท่ีให้หน่วยงานของรัฐ

ต้องปฏิบัติอยู่หลายประการ เช่น หน้าท่ีดําเนินการเพ่ือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามท่ีกฎหมาย
กําหนดในการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนท่ีขอเป็นการเฉพาะราย หน้าท่ีต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร
ของราชการทราบ เหตุผลท่ีหน่วยงานมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หน้าท่ีท่ีจะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูล และในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน  

ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย นํามติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐนําข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับประกาศประกวดราคา
และสอบราคา รวมท้ังผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
รวมท้ังการนําเรื่องความโปร่งใส เรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
เครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง 

การท่ีผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้มีความรู้ ความเข้าใจ และถือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ และเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการดําเนินการต่างๆของรัฐ เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้
โดยถูกต้องกับความเป็นจริง รวมท้ังมีส่วนร่วมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ อัน
จะเป็นการส่งเสริมให้มีรัฐบาลท่ีบริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนมากยิ่งข้ึน 
 ดังนั้น เพ่ือให้พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ มีความรู้ 
ความเข้าใจ และปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อย่างถูกต้อง   
และประชาชนในตําบลทุ่งใหญ่ ได้รู้ถึงสิทธิของตน องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จึงได้จัดทํา “โครงการ
ให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตําบลและประชาชนท่ัวไป เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ข้ึน 

2.  วัตถุประสงค์                         
 2.1 เพ่ือให้พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ และประชาชน
ท่ัวไป มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    
 2.2 เพ่ือให้พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้อย่างถูกต้อง 
 2.3 เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปในตําบลทุ่งใหญ่ ได้รู้ถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540    

3. กลุ่มเป้าหมาย                  
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่     

4. วิธีการดําเนินการ 
 จัดอบรมให้ความรู้ด้วยวิธีการบรรยาย   

5. ระยะเวลาดําเนินการ     
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 



6. สถานท่ีจัดกิจกรรมฝึกอบรม 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

7. งบประมาณดําเนินการ 
           ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ                                    
 9.1 พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 9.2 พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้อย่างถูกต้อง 
 9.3 ประชาชนในตําบลทุ่งใหญ่ ได้รู้ถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 
  



มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกข้ันตอน 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
ท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ และการรับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากใน
การบริหารงานของราชการส่วนท้องถ่ินในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถ่ินต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการ
ทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในตําบลทุ่งใหญ่ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซ้ือจัด
จ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการชําระภาษีท้องถ่ิน และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ และปิดประกาศข้อมูล
ดังกล่าวท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 
 
  



มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกข้ันตอน 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้
ในการดําเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุป
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องปู
พ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้สามารถ
มองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้าง
ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตําบล จึงจําเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการ
เป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละข้ันตอนท่ีต่างกันเป็นสิ่งสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือ
สนับสนุน ซ่ึงจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าท่ี อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ให้ประชาชนได้รับทราบ  
 2. เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน 
 5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นท่ีทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 6. เพ่ือความสัมพันธ์ท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลและประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 จัดทําวารสารรายงานประจําปี   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ดําเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ 
 6.4 ผลิตสื่อ  
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 



7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใช้งบประมาณ 50,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่และมี
ความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
  



มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.2. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถ่ิน 
 
1. ช่ือโครงการ ประชุมประชาคมและอบต.สัญจร  

2. หลักการและเหตุผล   
 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9)  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเองและแผนการ
ดําเนินงาน ท้ังนี้ แผนพัฒนาท้องถ่ินประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี  โดยแผนพัฒนาสาม
ปีให้จัดทําและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจําปี  
 ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีความจําเป็นจะต้องจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และประชุม
ประชาคมตําบล เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาสําหรับการ
พัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลและตรงตามความต้องการของประชาชน 

 ดังนั้น เ พ่ือให้การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของประชาชน เกิดการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จึงดําเนินการจัดประชุมประชาคมและ อบต.สัญจร 
เพ่ือรับฟังปัญหา ข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชนและนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและตรงตามความต้องการของประชาชน เพ่ือดําเนินการตามภารกิจ
อันเป็นอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (9) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548  

3.2 เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หาแนวทางในการแก้ปัญหาสําหรับการพัฒนาท้องถ่ิน 

3.3 เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน 
3.4 เพ่ือให้บริการในด้านการชําระภาษีบํารุงท้องท่ี และภาษีอ่ืนๆ 
3.5 เพ่ือประชาสัมพันธ์อํานาจหน้าท่ีของ อบต.  
3.6 เพ่ือให้ประชาชนเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วม 

 
 



4. เป้าหมาย  
 4.1 จัดประชุมประชาคมราษฎรในตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 17 หมู่บ้าน   

 4.2 สมาชิก อบต. จํานวน 34 คน  
 4.3 กํานัน สารวัตรกํานัน แพทย์ประจําตําบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จํานวน 55 คน 
 4.3 กลุ่มเยาวชน,กลุ่มสตรี,กลุ่ม อสม.,ตัวแทนกลุ่มอาชีพ  

 4.4 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ, คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินฯ 
4.5 ส่วนราชการท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 คณะกรรมการพัฒนาประชุมกําหนดประเด็น หลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

5.2 แต่งต้ังคณะทํางาน 
5.3 จัดประชุมคณะทํางาน ร่วมกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน 
5.4 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ทุกหมู่บ้านทราบ 
5.5 คณะผู้บริหาร, พนักงานส่วนตําบล, คณะกรรมการพัฒนาฯ เข้าร่วมประชุมประชาคมใน

วัน เวลา และสถานท่ีตามตารางกําหนดการ 
5.5 รายงานผลการประชุมประชาคม  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตามตาราง แนบท้ายโครงการฯ     

7. สถานท่ีดําเนินการ   
 ปีงบประมาณ 2561-2564 

8. งบประมาณ 
 งบประมาณ 50,000 บาท 

9. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
10.1 ประชาชนเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วม 
10.2 ได้รับทราบปัญหาความต้องการท่ีแท้จริงจากประชาชน 

10.3 ประชาชนได้รู้และเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของตนเองและองค์การบริหารส่วนตําบลมากข้ึน 
10.7 ได้แผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีตรงตามความต้องการของประชาชน 
 

 
  



1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการดําเนินงานศนูย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้
มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้
อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ตามมาได้ 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม
ความจําเป็นและเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 045-924092 ทางโทรสารหมายเลข 045-924092 
 6.3 ทางเว็บไซต์ www.thungyai-ssk.go.th 
 6.4 ทางไปรษณีย์ 
 



7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.2. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสมารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญประกอบกับองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ได้มีการ
การจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนต่างๆ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่จึงจัดทํามาตรการกําหนด
ข้ันตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้
มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้
อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ตามมาได้ 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 รวบรวมข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 ประชุมกําหนดข้ันตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหาร 
 5.4 ประกาศให้ประชาชนทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 



8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีข้ันตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีชัดเจน 
 9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.2. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบ
ถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการดําเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 



มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7  - ข้อ 12 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนตําบล มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548   จึงแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่และตัวแทนประชาชนจากทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ให้สอดคล้องกับประเด็น
หลักการพัฒนาท่ีประชาคมองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน กําหนดด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ มีคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 
  



มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในด้านการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่ 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ่  อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ได้มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลนั่นคือได้ทําหน้าท่ีอย่าง
ถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง 17 หมู่บ้าน 

5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่ อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ได้มีกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่ ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการ
พัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 
เพ่ือเรียนรู้ทําความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกปีงบประมาณ 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 



 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง 
 
  



มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือนําผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต่อไป 
 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จึงได้จัดทํา
โครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่   
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ มีการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 3.3 เพ่ือดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีดําเนินการ  
 1. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2. จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ 
 3. จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 4. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



 5. การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 6. การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
 7. จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่  
 8. การติดตามและประเมินผล 
 9. การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดําเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 
 



มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี   

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง
จากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นข้ันตอนท่ีถูกต้อง
ตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และ
ด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่าง
เหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตําบลทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหาร
และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมท้ังการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 



ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งท่ีทาง
ราชการกําหนด เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 561 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากข้ึน 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
  



มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในให้ผู้กํากับดูแล 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีสําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่
ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซ่ึงจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการกําหนดไว้ ซ่ึงไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและ
สามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็น
ช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากการกําหนดหน้าท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ี
กําหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนด
ระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้
กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจ
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 
 
 



4. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ ซ่ึงจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แต่งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ทุ่งใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและผู้บริหารทราบ 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 9.3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 
 9.4 การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 9.5 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเก่ียวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 
  



1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งใหญ่จึงได้มีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็น
ประจําทุกปี 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 
 3.3 เ พ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามกําหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 – 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
  



มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตาม

ช่องทางท่ีสามารถดําเนินการได ้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ

บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะกําหนดหน้าท่ีของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับ
ท่ีปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันใน
หลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ
แต่งต้ังการโอน ย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูส่วนตําบล พนักงานจ้าง ท่ีมีการดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การบรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งต้ังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 - ในการบรรจุแต่งต้ังได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมี
การแต่งต้ังประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งต้ัง 



 - การบรรจุแต่งต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จะออกคําสั่งแต่งต้ังได้
ต้องไม่ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหน่ง 
 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน
การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 
 - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
 - มีการออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการท่ีตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จะ
ออกคําสั่งแต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเล่ือนข้ันเงินเดือน 
 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ใน
การท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ได้ดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินท่ีไม่เป็นธรรม 



 - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ออกคําสั่ งการเลื่อนข้ันเ งินเดือนตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงาน
ทราบโดยท่ัวกัน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 กําหนดเป็นระดับข้ันของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การ
โอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมท้ัง
เปิดเผยและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
 
  



มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตาม

ช่องทางท่ีสามารถดําเนินการได ้
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-

จ่ายเงิน การหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าท่ี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ 
จัดทําใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ สําหรับการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดําเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-
รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

5. วิธีการดําเนินการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเก่ียวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง
ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เม่ือสิ้นปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 



9. ตัวช้ีวัด 
 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่ทําให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 
  



มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตาม

ช่องทางท่ีสามารถดําเนินการได้ 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ ท้ังนี้ให้อยู่

ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนหมู่บ้าน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่  จึงได้ดําเนินการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทน
หมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถ
มีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือ
การบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการท่ี
เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านท่ีเก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ใหญ่ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนหมู่บ้านในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนหมู่บ้านจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนหมู่บ้านเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มีการ
แต่งต้ังให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่  ให้ความสําคัญในการมี
ตัวแทนหมู่บ้านเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างซ่ือตรง โปร่งใส โดยตัวแทนหมู่บ้านไม่
ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 



 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีและตัวแทนหมู่บ้านมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและตรวจ
การจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ผลลัพธ์ 
 การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 
  



มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดไว้ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความพร้อมท่ีจะ
รับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องท่ีสําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็น
สิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ได้ดําเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้
และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับท้องถ่ินด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู้ไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนา
องค์กร พัฒนาท้องถ่ิน ให้ท้องถ่ินมีความเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความเข้าใจ
ในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าท่ี 
 3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 34 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ท้ังในองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ และหน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมท้ังภายในองค์การบริหารส่วนตําบล
และหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ารับการอบรมหรือร่วม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
 6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา
เพ่ือส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก/
กองงานท่ีรับผิดชอบ 
 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 



 6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถ่ิน และ
รายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณ 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาท้องถ่ินได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
 จํานวนสมาชิกสภาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 34 ราย ได้รับการ
ฝึกอบรม  
 
  



มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบาทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบเก่ียวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก่ียวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถ่ิน อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ัง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคลากรเหล่านี้
มีบทบาทและต้องทําหน้าท่ีของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดย
ให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และ
แก้ไขปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจระหว่าง
ฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และท่ีสําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถ่ิน เก่ียวกับ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถ่ิน
ในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีให้
เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และ
การมีส่วนร่วมในการทํางาน 
 3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 10 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 แต่งต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานใน
เรื่องต่างๆ 
 6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีได้รับการแต่งต้ัง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีนําข้อมูลแจ้ง
ในท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนท่ีประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 



8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี 
 

  



มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน

การทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนนิการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ตําแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือ
ว่ามีการกระทําคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาล
ของหน่วยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทํา
ให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทุ่งใหญ่ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนหมู่บ้านเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัป
ชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมการหมู่บ้านมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบ
การคอร์รัปชันได้ 
 10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนหมู่บ้านเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัป
ชันในตําบล  
 
 



มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็น

ท่ีทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย
ในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนใน
จังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทุ่งใหญ่ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ตําบลทุ่งใหญ่ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
 6.3 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 


