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บทน ำ 
 
๑.วิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗  ประเภท  ดังนี้ 
 1. การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 ๓. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 ๔. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 ๕. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๖. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ 
 ๗. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
 ๑. โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้
เกิดการทุจริต 
 ๒. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาพทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 ๓. กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
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 ๔. กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 ๕. กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 ๖. กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาป และเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๗. มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมไทยได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนอ่ืนเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
  
๒.หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าภาคการเมือง ภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่า
เป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฎข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่
เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง 
ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPU) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ ใช้ประเมินการทุจริต
คอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผล
คะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕-๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐  โดยในปี 
๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลงลง ๓ คะแนน จากปี 
๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑  จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการ
คอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง  

 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  (United 
Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ .ศ .๒๕๔๖  การจัดตั้ งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง 
สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่ง
เป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ.
๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน 
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Indes : 
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องม
ระดับธรรมภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมย์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่ เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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๓. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 ๓.๑ เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓.๒ เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 ๓.๓ เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) 

๓.๔ เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม และตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

๓.๕ เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔. เป้ำหมำย 
 ๔.๑ ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้ เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๔.๒ เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
 ๔.๓ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๔.๔ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 ๔.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติ
มิชอบจนเป็นทีย่อมรับจากทุกภาคส่วน 
 
๕. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 ๕.๑ ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริตจากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 ๕.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความ
โปรงใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๕.๓ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
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 ๕.๔ สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งจากภายในและภายนอกองค์การที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและพฤติชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลต้นแบบ ด้านการป้องกัน
การทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้า
ระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ๓ ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่   อ ำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลรำชธำนี 

มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๑.กำรสร้ำง
สั งค ม ที่ ไม่
ทน ต่อกำร
ทุจริต 

๑ .๑  ก ำรส ร้ ำ ง
จิ ต ส ำ นึ ก แ ล ะ
ควำมตระหนักแก่
บุ ค ล ำ ก ร ทั้ ง
ข้ ำ ร ำ ช ก ำ ร
ก ำ ร เมื อ ง ฝ่ ำ ย
บ ริ ห ำ ร 
ข้ ำ ร ำ ช ก ำ ร
กำรเมืองฝ่ำยสภำ
ท้องถิ่น และฝ่ำย
ป ร ะ จ ำ ข อ ง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑.๑ .๑  สร้ำงจิตส ำนึกและควำม
ตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ป ระชำชนในท้ องถิ่ น  โดย ให้
ควำมส ำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปน้ี 
(๑ ) โครงการฝึ กอบรมคุณ ธรรม 
จริยธรรม แก่พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
๑.๑ .๒ สร้ำงจิตส ำนึกและควำม
ต ร ะห นั ก ใน ก ำรป ร ะพ ฤ ติ ต ำม
ประมวลจริยธรรม 
(๑) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 
๑.๑ .๓  สร้ำงจิตส ำนึกและควำม
ตระหนักที่จะไม่กระท ำกำรอันเป็น
กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือกำร
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๑) โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๑ .๒  ก ำรส ร้ ำ ง
จิ ต ส ำ นึ ก แ ล ะ
ควำมตระหนักแก่
ประชำชนทุกภำค
ส่วน 

๑.๒.๑ . สร้ำงจิตส ำนึกและควำม
ตระหนักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
(๑) โครงการสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 
๑.๒ .๒ สร้ำงจิตส ำนึกและควำม
ตระหนักในกำรรักษำประโยช น์
สำธำรณะ 
(๑ ) โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระ
เกียรติ 
(๒) โครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 

 
 
- 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
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มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  ๑.๒.๓  สร้ำงจิตส ำนึกและควำม
ตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำมหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 (๑) โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
(๒) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 

 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

 

 ๑ .๓  ก า ร ส ร้ า ง
จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

๑.๓ .๑  สร้ำงจิตส ำนึกและควำม
ตระหนักในควำมซ่ือสัตย์สุจริต 
(๑ ) โครงการค่ ายพัฒนาเด็ กและ
เยาวชน  
 

 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
 

 

  ๑.๓ .๒ สร้ำงจิตส ำนึกและควำม
ตระหนักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
(๑) กิจกรรมรณรงค์และสร้างจิตส านึก
การต่อต้านการทจริต 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

  ๑.๓ .๓  สร้ำงจิตส ำนึกและควำม
ตระหนักให้มีจิตสำธำรณะ 
(๑) กิจกรรมรณรงค์และสร้างจิตส านึก
การต่อต้านการทจริต 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

มิติท่ี ๑ รวม จ ำนวน ๘ โครงกำร  ๕๖๕,๐๐๐ ๕๖๕,๐๐๐ ๕๖๕,๐๐๐  
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มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๒ . ก ำ ร
บ ริ ห ำ ร
รำชกำรเพ่ือ
ป้องกันกำร
ทุจริต 

๒.๑ แสดงจตจ ำนง 
ทำงกำรเมืองในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต
ของผู้บริหำร 

กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล  

- - -  

 ๒.๒ มำตรกำรสร้ำง
ค วำม โป ร่ ง ใส ใน
กำรปฏิบัติรำชกำร 

๒.๒.๑ สร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำม
หลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องกำรบรรจุ
แ ต่ ง ต้ั ง  โย ก ย้ ำ ย  โอ น  เลื่ อ น
ต ำแห น่ ง/เงิน เดื อน  แล ะก ำร
มอบหมำยงำน 
 (๑) มาตรการออกค าสั่งมอบหมาย
งานของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
(๒) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
๒.๒.๒ สร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร
จัดหำพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดย
ยึดถือและปฏิบั ติให้ เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 
(๑) กิจกรรมการควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
(๒ ) กิ จ ก ร ร ม จั ด ท า แ ผ น แ ล ะ
กระบวนการจัดหาพัสดุ 
(๓ ) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อจดัจ้าง 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
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มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  ๒.๒.๓ สร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
ให้ บ ริ ก ำรส ำธำรณ ะ/บ ริ ก ำ ร
ประชำชน เพ่ือให้ เกิดควำมพึง
พอใจแก่ประชำชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
(๑) กิจกรรมการจัดท าคู่มืออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้
บริการ 
(๒) โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
- 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
- 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
- 
 
 

30,000 

 

 ๒.๓ มำตรกำรกำร
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อ ำน ำจห น้ ำที่ ให้
เป็นไปตำมหลักกำร
บ ริ ห ำ ร กิ จ ก ำ ร
บ้ำนเมืองที่ดี 

๒.๓.๑ มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอน
และระยะเวลำกำรด ำเนินกำร
เกี่ ยวกับกำรบริกำรประชำชน
รำยละเอียดที่ เกี่ยวข้องในแต่ละ
ขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรและ
ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑ ) มาตรการการมอบอ าน าจ 
อนุมัติ สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
 
๒.๓.๒ มีกำรกระจำยอ ำนำจกำร
ตัดสิ น ใจ เกี่ ยวกั บ สั่ ง  อ นุญ ำต 
อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทนหรือกำร
ด ำเนินกำรอื่นใดของผู้มีอ ำนำจใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑) มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
(๒) มาตรการมอบอ านาจของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
(๓) มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.๒๕๒๒ 
(๔ ) ม าต ร ก า ร ก า ร อ อ ก ค า สั่ ง
มอบหมายของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

 
 
 
 



 
 

10 
 

 

มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 ๒ .๔  ก ำ ร เชิ ด ชู
เ กี ย ร ติ แ ก่
หน่วยงำน/บุคคล
ใ น ก ำ ร ด ำ เ นิ น
กิจกำรกำรประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

๒.๔ .๑  ยกย่องเชิดชู เกี ยรติที่ มี
ควำมซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
- กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
ที่ ป ระพ ฤติ ป ฏิ บั ติ ต น ให้ เป็ น ที่
ประจักษ ์
 

๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชู เกียรติที่ ให้
ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะ
หรือมีจิตสำธำรณะ 
- กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มี
จิตสาธารณะ 
 

๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ำรง
ตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 

 ๒ .๕  ม ำ ต ร ก ำ ร
จัดกำรในกรณี ได้
ทรำบ หรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบ
กำรทุจริต 
 

๒.๕.๑ ข้อตกลงหรือวิธีกำรอื่นใด
ระหว่ ำงบุ คลำกรในองค์ ก รให้
ปฏิบั ติหน้ำที่ รำชกำรด้วยควำม
ซ่ื อ สั ต ย์  สุ จ ริ ต  มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 
- มาตร “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกลางใหญ่” 

 

๒.๕.๒ มีกำรให้ควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อ ำเภอ 
ที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
เพ่ือกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
กำรปฏิบั ติรำชกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
  - มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  ๒.๕.๓ ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่
รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
ก ล่ ำ ว ห ำบุ ค ล ำก ร ใน อ งค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ที่ ปฏิ บั ติ
รำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ โดยมิ
ชอบ 
  - มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 - มาตรการก ากับการด าเนินการ
เกี่ ยวกับ เรื่องร้องเรียนกล่ าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

มิติท่ี ๒ รวม จ ำนวน   ๒๐   โครงกำร 30,000 30,000 30,000  
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มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๓. กำรส่งเสรมิ
บทบำทและกำร
มีส่วนร่วมของ
ภำคประชำชน 

๓ .๑  ก ำรจั ด ให้ มี
และเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรในช่องทำง
ที่ เป็นกำรอ ำนวย
ควำม ส ะดวกแก่
ประชำชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบ กำร
ปฏิบัติรำชกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่ของ
อ งค์ ก รป ก ค รอ ง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำร
ของทำงรำชกำร 
  - กิจกรรม “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกลางใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน” 
  - กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐” 
  - มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลกลาง
ใหญ่ 
 
๓ .๑ .๒  มี ก ำร เผ ย แพ ร่ ข้ อ มู ล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคล กำรบริหำรงบประมำณ 
กำร เงิน  ก ำรจั ดห ำพั ส ดุ  ก ำร
ค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบ กฎ
ข้ อบั งคั บ  ที่ ก ำหนดให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่
ให้ประชำชนทรำบและตรวจสอบ
ได้ 
  - มาตรการก ากับติดตามเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  ๓.๑.๓ มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่เป็นประโยชน์กับกำรมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชำชน 
  -  มาตรการก ากับติดตามเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 

 ๓ .๒  ก ำ ร รั บ ฟั ง
ควำมคิดเห็น กำร
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชำชน 

๓.๒.๑ มีกระบวนกำรรับฟังควำม
คิด เห็ นของประชำชน ในกำร
ด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมี
ผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่  และ
สุขอนำมัยของประชำชนในท้องถิ่น 
- โค ร งก า รป ร ะ ชุ ม ป ร ะ ช าค ม
หมู่บ้าน/ต าบลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
สี่ป ี
- การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบล
กลางใหญ่ 
 
๓.๒.๒ มีช่องทำงให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้โดยสะดวก 
 - มาตรการจัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 
๓.๒.๓ มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำย
ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร ให้ ป ร ะช ำช น ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทรำบถึงกำร
ได้รับเรื่อง ระยะเวลำ และผลกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 
- มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 ๓.๓ กำรส่งเสริมให้
ป ระชำชนมี ส่ วน
ร่วมบริหำรกิจกำร
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๓.๓.๑ ด ำเนินกำรให้ประชำชนมี
ส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
กำรจัดท ำงบประมำณ 
-ส่ ง เส ริ ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชนในการบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
๓.๓.๒ ด ำเนินกำรให้ประชำชนมี
ส่ ว น ร่ ว ม ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
- กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 

มิติท่ี ๓ รวม จ ำนวน   ๑๑   โครงกำร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  
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มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๔ .  ก ำ ร
เส ริ ม ส ร้ ำ ง
และปรับปรุง
กลไกในกำร
ต ร ว จ ส อ บ
ก ำ ร ป ฏิ บั ติ
รำชกำรของ
อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ มีกำรจัดวำง
ระบบและรำยงำน
กำรควบคุมภำยใน
ตำมที่คณะกรรม 
ก ำ ร ต ร ว จ เ งิ น
แผ่นดินก ำหนด 

๔.๑.๑ มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำร
จัดท ำระบบตรวจสอบภำยใน 
- โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายใน 
 
๔.๑.๒ มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำร
จัดท ำระบบควบคุมภำยใน 
 - กิจกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน  

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 

 ๔.๒ กำรสนับสนุน
ให้ภำคประชำชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
กำรปฏิบัติ หรือกำร
บ ริ ห ำ ร ร ำ ช ก ำ ร 
ต ำ ม ช่ อ ง ท ำ ง ที่
สำมำรถด ำเนินกำร
ได้ 

๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำร
บริหำรงำนบุคคลเกี่ ยวกับกำร
บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้ำยข้ำรำชกำร 
พนักงำน ลูกจ้ำง 
- โครงการ มาตรการส่งเสริม ให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำร
บริห ำรงบประมำณ  กำรรับ  – 
จ่ าย เงิน  การหาป ระ โยชน์ จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ 
- การจั ด ให้ มี แล ะการ เผ ยแพ ร่
ร ายละ เอี ย ดข้ อมู ล ก ารด า เนิ น
โครงการและการใช้งบประมาณ ให้
ป ร ะช าชน ใน ท้ อ งถิ่ น ได้ ท ร าบ
ล่วงหน้ าและให้ ข้อมู ลที่ ว่ านี้ แก่
บุคคลที่ร้องขอหรือขอดู 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  ๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำร
จัดหำพัสดุ  
- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ ทั้งนี้ 
ให้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของ
กฎหมาย 
- ออกประกาศรายงานผลการ
ด า เนิ น โค รงก ารทุ ก ขั้ น ตอน ให้
ประชาชนทราบและตามช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 ๔.๓  กำรส่ งเสริม
บ ท บ ำ ท ก ำ ร
ตรวจสอบของสภำ
ท้องถิ่น 

๔ .๓ .๑  ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น ำ
ศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติ
ห น้ ำที่ ให้ เป็ น ไปตำมกฎหมำย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว ้
- โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
บริหารงานของสมาชิกสภา 
 
๔.๓.๒ ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่น
ให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบั ติงำนของฝ่ำยบริหำรตำม
ก ร ะ บ ว น ก ำ ร  แ ล ะ วิ ธี ก ำ ร ที่
กฎหมำย ระเบียบที่ เกี่ยวข้องได้
ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เช่น การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
การตั้งกระทู้ถาม รวมทั้งให้มีการ
ปรึกษาหารือในร่างเทศบัญญัติ ญัตติ
ที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา 

 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 

  



 
 

17 
 

 

มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 ๔.๔ เสริมพลังกำร
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Commuonity) 
และบูรณำกำรทุก
ภำคส่วนเพ่ือ
ต่อต้ำน 
กำรทุจริต 

๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำร
เฝ้ำระวังกำรทุจริต 
- เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
ผ่านเว๊บไซต์ 
 
๔.๔.๒ บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
- มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้าง
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต  

 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี ๔ รวม ๑ โครงกำร ๑๑ มำตรกำร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  
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มิติที่ ๑ กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

 ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      ๑.๑.๑ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น โดยให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อโครงกำร  : โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำน
จ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดการแก่งแย่งแข่งขันกัน
อย่างรุนแรงทางวัตถุนิยมในทุกรูปแบบโดยไม่ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม การที่จะก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มา
กับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานส าคัญมาจากการพัฒนาบุคคลในประเทศให้เป็นคนดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ให้
ยึดติดกับวัตถุนิยมจนเกินไป องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทภารกิจหลักในการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง จึงควรตระหนักถึง
ความส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติงาน และประมวล
จริยธรรมส าหรับพนักงานส่วนต าบลก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม  คุณภาพ
ชีวิต มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ โดยก าหนดให้ พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและมี
คุณภาพชีวิต มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน รวมทั้งมีขวัญก าลังใจที่ดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้
มีผลสัมฤทธิ์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประกอบกับสภาวการณ์ของโลกในปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วนต้องมีความรู้ความ
เข้าใจ พร้อมรับ และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยอาศัยคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจและการด าเนินชีวิต ดังนั้น การพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐในปัจจุบันจึงมุ้งเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมโดยผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และน าไปสู่การพัฒนา
องค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศน าชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์  

  ดังนั้น เพ่ือกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ตระหนัก และให้ความส าคัญกับการประพฤติปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักคุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต รวมทั้งเพ่ือเป็นการระดมความคิดเห็นในการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ 
ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน  



 
 

19 
 

  จากหลักการและเหตุผล จึงควรให้ความส าคัญในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ เพ่ือให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ จึงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกลาง
ใหญ่ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
   ๑. เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม  ของพนักงานส่วนต าบลที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย 
กฎ และระเบียบ เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  ๒.  เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล มีค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทย โดยยึดหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ให้กับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
  ๓. เพ่ือเสริมสร้างให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล มีจิตส านึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  

๔.เป้ำหมำย  
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
  ๑.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๒.ขออนุมัติโครงการฯ ประสานงานวิทยากร และเตรียมการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

๓. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
  ๔. ประเมินผลการอบรม และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 

๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
  งบประมาณจ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
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๙.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้  
ความเข้าใจด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม  ของพนักงานส่วนต าบลที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ 
เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  ๒.  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีค่านิยม
ในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทย โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม 
  ๓. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีจิตส านึก 
ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  
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      ๑.๑.๒ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม 

๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล” 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๒ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ให้บริการแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ 
ส านักงาน ก.พ.ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ ยไรและ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวมตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗ ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดย
อนุโลม 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน จึงได้จัดท า
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุก
ระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓.วัตถุประสงค ์
 ๑.เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
 ๒.เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป และสร้างความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 
 ๓.เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
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๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงาน  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 

๕.พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 

๖.วิธีด ำเนินกำร 
 ๑.แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 ๒.ประชุมคณะท างานฯ 
 ๓.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ที่ต้อง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 ๔.จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน 
 ๕.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 
 ๖.ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๖๖๔ 

๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายพนักงาน 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๒.บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมขององค์กร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
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     ๑.๑.๓ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. ชื่อโครงกำร : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือบาง
เรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจ
ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้ หมายรวมถึง ความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ด าเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๒.เพ่ือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓.เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
๕.พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖.วิธีการด าเนินการ 
 ๑.แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 ๒.ประชุมคณะท างานฯ 
 ๓.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและจัดการ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 
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 ๔.จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๕.จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และใช้แอป
พลิเคชันกฎหมาย ป.ป.ช.ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 
 ๖.จัดท ารายงาน และข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน 
๗.ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘.งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 งบประมาณในการด าเนินโครงการ   ๒๐,๐๐๐  บาท 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้เกียรติบัตรระดับพ้ืนฐาน
จากการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช.ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของจ านวน
บุคลากรทั้งหมดในองค์กร 
 ๒.คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓.รายงานผลและข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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มิติที่ ๑ กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

 ๑.๒ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 

      ๑.๒.๑ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

๑. ชื่อโครงกำร : โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มุ่งสู่การ
เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.
๒๕๖๔ 

 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงได้จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุ จริต เพ่ือเสริมสร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตให้แก่ประชาชน 

๔.เป้ำหมำย 
 ประชาชนในพื้นท่ี 

๕.พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 

๖.วิธีด ำเนินกำร 
 ๑.จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ 
 ๒.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
 ๓.จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตชุมชน 

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙.ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 ๑.มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ 
 ๒.มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า ๕ ช่องทาง 
 ๓.มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน 
 ๔.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
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      ๑.๒.๒ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ 

๑. โครงกำรปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้อยู่ในขั้นวิกฤติและส่งผลกระทบให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อม แนวทางแก้ไขปัญหา ได้แก่ การป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลือให้คงอยู่ และการฟ้ืนฟูทรัพยากร
ป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟ้ืนคือความอุดมสมบูรณ์  ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส าหรับการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้โดยการปลูกป่าในพ้ืนที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น เช่น บริเวณโรงเรียน วัด สถานที่ราชการ 
ฯลฯ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ ท าให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ทีดีขึ้น นอกจากนี้การส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปลูกป่าจะเป็นการช่วยปลูกฝังจิตส านึก
ให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นการสร้างแนว
ร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  ประกอบกับพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.25๕๒ มาตรา 67 ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล คือ คุ้มครอง ดูแล 
และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ดังนั้น เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี  องค์การบริหารส่วน
ต าบลกลางใหญ่ จึงได้จัดท าโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติขึ้น   

๓.วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบรมวงศานุวงศ์  

2. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น  

  3. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้ราษฎรในท้องถิ่นมีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

๔.เป้ำหมำย 
   ปลูกต้นไม้  ๑,๐๐๐  ต้น 
๕.สถำนที่ด ำเนินกำร 

  พ้ืนที่ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  อ าเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลราชธานี 

๖.วิธีด ำเนินกำร 
  ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยว เพ่ือจัดเตรียมพ้ืนที่ปลูกต้นไม้ 

  ๔. จัดหากล้าไม้ยืนต้นที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 
  ๕. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานราชการต่างๆ ผู้น าชุมชน และราษฎรในพ้ืนที่ให้มีส่วน
ร่วมกับข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 



 
 

28 
 

  ๖.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘.งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 

  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท   

๙.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่   

๙.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  ผู้น าชุมชน ร่วม
ทั้งราษฎรในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  ได้น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดง
ความจงรักภักดตี่อพระบรมวงศานุวงศ์ 

2. พ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่นมีเพ่ิมมากขึ้น 
  3. ราษฎรในท้องถิ่นมีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม 
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      ๑.๒.๓ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ชื่อโครงกำร  : โครงกำรเพิ่มพูนประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบล ถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะใน

หลายด้าน และมีภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๖๗, ๖๘ และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงาน
ราชการอ่ืน การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องอาศัยบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ตลอดทั้งการร่วมมือ
กันระหว่างหน่วยงาน กลุ่ม องค์กรอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน  สามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของท้องถิ่น ซึ่งในสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรม
ใหม่ๆ อยู่เสมอ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในมิติของท้องถิ่นเอง หรือแม้กระทั่งระดับประเทศ 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ ให้สามารถปรับตัวให้
ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุ คลากรอยู่
เสมอเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา 
๑๑  ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์   รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
  ในการบริหารราชการแนวใหม่  ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน  ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  และในการบริหารราชการตามพระ
ราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่  จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ
แบบแผนที่วางไว้  ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน  เน้นการสร้างความคิดใหม่ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามา
ปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  จึงก าหนดเป็นหลักการว่า  ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 

ราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน 

ทัศนคติของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา  มี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
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๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน 
และกันเพื่อการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ  

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชด าริชี้แนะแนวทาง การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี 
ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และ
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ   เป็นปรัชญาชี้ถึง
แนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งใน
การพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลก
ยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม 
ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างด ี 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานและบริหารงาน จึงได้จัดท าโครงการ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้เกิดการศึกษา  เรียนรู้  และสามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจในหลักของการท างานเป็นทีม  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในการท างาน 
  ๒. เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๓. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน  และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๔. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความสุข เกิดความสามัคคี 
รู้จักหน้าที่ของตนเอง 
  ๕. เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจอันดีต่อกันเกิดความร่วมมือในการท างาน   

๔. เป้ำหมำย 
   คณะผู้บริหาร ,  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ , พนักงานส่วนต าบล และ

พนักงานจ้าง    
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๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่   
๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 

๑. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัตินายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
  ๔. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
  ๕.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบ 
๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน     

งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐   บาท   
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงาน  พนักงานจ้าง  และผู้น าชุมชน 

รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๒. ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากกลุ่มฯ และ
เครือข่ายองค์กรชุมชนอ่ืนๆ สามารถน ามาประยุกต์และปรับใช้กับการด าเนินการของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยั่งยืน 
  ๓. ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ เพ่ือน ามาปรับใช้ในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  

๔. ผู้เข้าอบรมได้มีความรัก ความเข้าใจ ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในองค์กร 
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มิติที่ ๑ กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

 ๑.๓ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 

      ๑.๓.๑ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซ่ือสัตย์สุจริต 

๑. ชื่อโครงกำร  : โครงกำรค่ำยพัฒนำเด็กและเยำวชน 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยในวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ประเทศไทยได้ก้าวสู่  “ประชาคมอาเซี่ยน (ASEAN  

Community)” อย่างสมบูรณ์  เป็นการรวมตัวของ ๑๐  ประทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้แก่  ประเทศ
อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  ไทย  บรูไนดารุสซาลาม  เวียดนาม  ลาว  เมียนมาร์  และกัมพูชา  
เพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของ
ประชากรอาเซี่ยน  ๖๓๖,๕๑๒,๗๒๓  ล้านคน  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  ในอนาคตประชาชน
ของอาเซี่ยนจะต้องมีการปฎิสัมพันธ์พบปะเจรจา ความร่วมมือต่างๆกันมากขึ้นในทุกๆด้าน ส่งผลให้ทุกฝ่ายที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องต้องตระหนักและต้องเตรียมความพร้อมของประชากรในด้านการใช้ ภาษา -อังกฤษ  เพ่ือรองรับกับ
ข้อตกลงของอาเซี่ยนที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร  และจะมีการเปิดกว้างให้ประชาชนใน
แต่ละประเทศสามารถเข้าไปท างานในประเทศอ่ืนๆ  ในประชาคมอาเซี่ยนได้อย่างเสรี  เสมือนดังเป็นประเทศ
เดียวกัน 
  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา  ส่งเสริมการศึกษา  พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดการศึกษา  อบรม  ส่งเสริม  และสนับสนุนการศึกษา  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว  เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ทักษะการสื่อสาร  ทางด้านภาษาอังกฤษ  
ภาษาไทย  รวมถึงทักษะทางด้านคณิตศาสตร์การคิดค านวณ  สามารถน าความรู้ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  และเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  พร้อมทั้งปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้คู่คุณธรรม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน 
๒.  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย  และ  

คณิตศาสตร์    ส าหรับเด็กและเยาวชน 
๓.  เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย    

และคณิตศาสตร์  และสามารถน าความรู้ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๔.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเอง  และใช้เวลา 

ว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด 
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๕.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีความรักความสามัคคีมี 
สัมพันธภาพที่ดีตอ่กัน 

๔. เป้าหมาย 
  เด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  อ าเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี   

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  อ าเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยว เพ่ือหาวิทยากร 

  ๔. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
  ๕.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  งบประมาณ  ๗๐,๐๐๐  บาท   

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน  มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม     
อาเซียน 

๒. เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย และ 
คณิตศาสตร์   ดียิ่งขึ้น 

๓. เด็กและเยาวชนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ    ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และสามารถ 
น าความรู้ไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๔. เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาตนเอง   ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์  และห่างไกลจาก 
อบายมุขและยาเสพติด 

๕. เด็กและเยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีความรักความสามัคคีและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
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มิติที่ ๒ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

 ๒.๑ แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 

๑.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

๒.หลักกำรและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – พ.ศ.๒๕๖๔) ซึ่งมุ่ง
สู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต ทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อายประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศ
ไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลสูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งปัจจุบันมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗,๘๕๒ แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ
จากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดท าบริการสาธารณะละกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญ
ในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน
รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้
เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ จึงได้เห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่นเอง ซึ่งจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
โดยได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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๓.วัตถุประสงค ์
 ๑.เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
อย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๒.เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล สู่การรับรู้
ของสาธารณชน 

๔.เป้ำหมำย 
 ๑.การประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๕.พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 

๖.วิธีด ำเนินกำร 
 ๑.ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือป้องกันการทุจริตและต้านการทุจริต 
 ๒.แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๓.จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๔.ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตต่อสาธารณชน 
 ๕.ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.ผู้บริหารได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
 ๒.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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๒.๒ มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

     ๒.๒.๑ สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องกำร 
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง/เงินเดือน และกำรมอบหมำยงำน 

๑.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
๒.หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกใน
การติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือประโยชน์สุขประชาชนสุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้การ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ 
เกี่ยวกับราชการ และมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับ
แต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความ
ยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
๓.วัตถุประสงค ์
 ๑.เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 ๒.เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจ 
 ๓.กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 ๔.ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่า ๘๐% 
 ๕.บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า ๘๐% 
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๔.เป้ำหมำย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
๕.พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
๖.วิธีด ำเนินกำร 
 ๑.ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 
 ๒.จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย  ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ 
 ๓.จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 ๔.จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๕.ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
 ๒.ค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
 ๓.ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
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๒.๒ มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

     ๒.๒.๒ สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เคร่งครัด 

๑.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒.หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง 
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้ และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธาณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้
มีประสิทธิและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่จึงได้จัดท า
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัด-จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ทุกโครงการ 
๓.วัตถุประสงค ์
 ๑.เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างรายโครงการ 
 ๒.เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓.เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
๔.เป้ำหมำย 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ จ านวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว๊บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 
๕.พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
๖.วิธีด ำเนินกำร 
 ๑.รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
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  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 ๒.น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
กลางใหญ่ ได้แก่ ทางเว๊บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ  เป็นต้น 

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
 ๒.มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลครบทุกโครงการ 
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๒.๓ มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

     ๒.๓.๒ มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน 
รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดชั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

๒.หลักกำรและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น เพ่ือ
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
สั่ง อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓.วัตถุประสงค ์
 ๑.เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๒.เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 ๓.เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
๔.เป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
๕.พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  
๖.วิธีด ำเนินกำร 
 ๑.ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใด
ของผู้มีอ านาจในองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 
 ๒.แจ้งเวียนผู้รับมอบอ านาจและทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนต าบลรับทราบ 
 ๓.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เปิดเผยต่อสาธารณชน 
 ๔.ผู้รับมอบอ านาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
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๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์การบริหารส่วนต าบล และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 
 ๒.ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 
 



 
 

42 
 

๒.๔ กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกจิกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ 
ประจักษ์ 

     ๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 

๑.ชื่อโครงกำร 

 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
๒.หลักกำรและเหตุผล 
 สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบเพ่ือ
บรรลุผลตามความประสงค์ โดยอาจท าให้ขาดการค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม อาจส่งผลกระทบต่อคุณธรรม 
จริยธรรมในจิตส านึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพ้ียนไป ท าให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าเป็นเรื่อง
การทุจริตทุกระดับ ทุกภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่งหลัง องค์การบริหารส่วนต าบล
กลางใหญ่ จึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้น ให้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข มี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพ่ือการปลุกกระแส
การสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่าความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรม
เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒.เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี อันเป็น   
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
 ๓.เพ่ือสร้างสังคมท่ีสงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
 ๔.เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมี
ค่านิยมยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
๔.เป้ำหมำย 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 - การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกว่า 
๑๐ คน/ปี 
๕.พื้นที่ด ำเนินกำร 
 พ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  
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๖.วิธีด ำเนินกำร 
 ๑.จัดตั้งคณะท างานฯ 
 ๒.ประชุมคณะท างาน 
  - ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
  - พิจารณาคัดเลือก 
 ๓.ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ 
 ๔.จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
 ๕.เชิญบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนใน
ชุมชนตามโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม 
 ๖.จัดท าท าเนียบหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ๒.ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
  



 
 

44 
 

๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะหรือมีจิตสำธำรณะ 

๑.ชื่อโครงกำร 
 กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
๒.หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชน
และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ จึงจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และ
วันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 
๓.วัตถุประสงค ์
 ๑.เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 ๒.เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลตระหนักถึงความเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และการมีจิตสาธารณะ 
 ๓.เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
๔.เป้ำหมำย 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๕.พื้นที่ด ำเนินกำร 
 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  

๖.วิธีด ำเนินกำร 
 ๑.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๒.ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๓.จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น  (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
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  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 ๔.ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๕.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 ๖.สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ จิตสาธารณะหรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๒.ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็น
คุณค่าของบุคคลที่เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ 
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๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ำรงตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.ชื่อโครงกำร 
 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.หลักกำรและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนายกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลัง
ได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
ของอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืช
สมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้
ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้
ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัว
รั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิด
ประโยชน์ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และ
ที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการ
บริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการด าเนินชี วิตในครัว เรือน เป็นล าดับแรก จึ งได้ ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการ
ใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายอีกทางหนึ่ง 
จึงได้จัดท ากิจกรรม เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากร
ประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่
เกษตรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีก
ด้วย 
๓.วัตถุประสงค ์
 ๑.เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร
ประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสานถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 
๔.เป้ำหมำย 
 ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 

๕.พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  
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๖.วิธีด ำเนินกำร 
 ๑.ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบล 
 ๒.ด าเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 ๓.ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
 ๔.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป 
 ๕.สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.จ านวนบุคคลที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ๒.ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน 
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๒.๕ มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 

      ๒.๕.๑ ข้อตกลงหรือวิธีกำรอ่ืนใดระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

๑.ชื่อโครงกำร 
 มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
๒.หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และการใช้
จ่ายงบประมาณในการด าเนินกิจการต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการด าเนินการบริหาร
จัดการต่างๆ ต้องค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาข้อครหาใน
การทุจริตหรือด าเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิด
จากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและ
การรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร 
โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์ก รของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือ
เป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 
๓.วัตถุประสงค ์
 ๑.เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 ๒.เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือมาตรการและน าไปปฏิบัติ 
 ๓.เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
๔.เป้ำหมำย 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 

๕.พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  
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๖.วิธีด ำเนินกำร 
 ๑.ประชุมหน่วยงาน 
 ๒.ก าหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทาง
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมีกรอบดังนี้ 
  - ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ 
  - ห้ามปฏิบัติหน้าที่เอ้ือประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และพวก
พ้อง 
  - ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 
 ๓.ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 ๔.จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี 
 ๕.ก ากับติตามมาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 ๖.รายงานผลต่อผู้บริหาร เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุงข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการในปีต่อไป 

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร 
 ๒.ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 
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๒.๕ มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 

      ๒.๕.๒ มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อ ำเภอที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่เพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.ชื่อโครงกำร 
 มาตรการ “ให้ความร่วมมือหน่วยตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
๒.หลักกำรและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจตอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็น
องค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” 
ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตร วจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๓.วัตถุประสงค ์
 ๑.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒.เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 
๔.เป้ำหมำย 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  

๖.วิธีด ำเนินกำร 
 ๑.ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและ
องค์กรอิสระ อาท ิ
  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA 
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  - การรับตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท.ตามโครงการ ITA 
  - การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 ๒.รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ 

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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๒.๕ มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 

      ๒.๕.๓ ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 

๑.ชื่อโครงกำร 
 มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
๒.หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือนร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ขึ้น 
เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
๓.วัตถุประสงค ์
 ๑.เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
 ๒.เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
๔.เป้ำหมำย 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

๕.พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  

๖.วิธีด ำเนินกำร 
 ๑.ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 ๒.จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
 ๓.จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๔.เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
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๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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๑.ชื่อโครงกำร 
 มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล  
๒.หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือนร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา ตรวจสอบ
ได้ สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
๓.วัตถุประสงค ์
 ๑.เพ่ือมีกระบวนการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 
 ๒.เพ่ือมีมาตรการก ากับติดตามการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในขั้นตอนการด าเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงขั้นตอนการลงโทษผู้กระท าผิดอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 
๔.เป้ำหมำย 
 มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่วหาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล 

๕.พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  

๖.วิธีด ำเนินกำร 
 ๑.ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.แต่งตั้งคณะท างาน 
 ๓.ก าหนดมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์การบริห ารส่วน
ต าบลให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส เป็นธรรม ในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
  - กระบวนการขั้นตอนลงโทษ 
  - กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าความผิด 
 ๔.ก ากับติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการก ากับการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๕.เผยแพร่ มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้สาธารณะชนทราบ 
 ๖.รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับการด าเนินกดารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร
ในองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารทราบ 
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๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีกระบวนการก ากับการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็น
ระบบ โปร่งใส 
 ๒.ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมมากข้ึน 
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มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

๓.๑ กำรจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบ กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

      ๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 

๑.ชื่อโครงกำร 
 มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
๒.หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่
จึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าดูข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางใน
สื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 
๓.วัตถุประสงค ์
 ๑.เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 ๒.เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 ๓.เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 ๔.เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีข้อมูลที่
ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

๕.พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  

๖.วิธีด ำเนินกำร 
 ๑.จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 ๓.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ 
 ๔.จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ 
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 ๕.ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ 
Call Center 
 ๖.จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 ๗.จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีข้อมูลที่
ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 ๒.จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 ๓.จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ 
 ๔.ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
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มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

๓.๑ กำรจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบ กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

      ๓.๑.๒ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณกำรเงิน 
กำรจัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่กฎหมำย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและตรวจสอบได้ 

      ๓.๑.๓ มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็นประโยชน์กับ
กำรมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชำชน 

๑.ชื่อโครงกำร 
 มาตรการ “มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล” 
๒.หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสอบข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ได้ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๓.วัตถุประสงค ์
 ๑.เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่
ก าหนดไว้ 
 ๒.เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน 
๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ๑.ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับท่ีก าหนด 
 ๒.ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
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๕.พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  

๖.วิธีด ำเนินกำร 
 ๑.จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล
กลางใหญ ่
 ๒.ประชุมคณะท างานฯ 
  ๒.๑ ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต่อสาธารณชน 
   - การบริหารงานบุคคล/แผนอัตราก าลัง   
   - การบริหารงบประมาณ การเงิน 
   - การจัดหาพัสดุ/แผนการจัดหาพัสดุ 
   - การจัดซื้อจัดจ้าง/การค านวณราคากลาง 
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   - แผนการด าเนินงาน 
   - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
   - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
   - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
  ๒.๒ ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน 
 ๓.ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 ๔.รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารทราบ 
๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘.งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
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๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน 
 ๒.มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่าง
ชัดเจน 
 ๓.ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
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มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

 ๓.๒ กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 

      ๓.๒.๑ มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนนิกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
ของ อปท. โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัยของประชำชนใน
ท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงกำร  : โครงกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำน/ต ำบล 

๒. หลักกำรและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปี  ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ  
โดยสอดคล้องกันแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการพัฒนา  ที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  ในการระดมความคิดเสนอโครงการของบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น  จึง จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องด าเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล  เพ่ือก าหนดประเด็นหลักในการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์    พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  ด้วยการรวบรวมข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขปัญหา  ที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ต าบลกลางใหญ่ในด้านต่างๆ  เพ่ือเป็นการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน และน าข้อมูลที่ได้มาประกอบการ
พิจารณาในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  ซึ่งจะท าให้การบริหารและการ
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือออกประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ตามกฎหมายของประชาชน 
๒.เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาในระยะกลาง และเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
๓.เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงาน และเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  กับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น 
๔.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลกลางใหญ่  และให้ทราบถึงปัญหาความ 

ต้องการของประชาชนในต าบล   
 

๔. เป้ำหมำย 
๑.ประชุมประชาคมหมู่บ้านในพ้ืนทีต่ าบลกลางใหญ่  จ านวน  ๑๑  หมู่บ้าน  ประชาชนต าบล 

กลางใหญ่  จ านวน  750 คน   
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2 ประชุมประชาคมต าบล  โดยตัวแทนประชาคมจาก  ๑๑  หมู่บ้าน และตัวแทนจากส่วน 
ราชการหน่วยงานในพื้นท่ี   รวมทั้งสิ้น   110  คน   

๕.พื้นที่ต ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 

๖.วิธีด ำเนินกำร 
  ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
  ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพ่ือเข้าประชุมประชาคม 
  ๔. จัดท าก าหนดการออกประชุมประชาคม 
  ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 

  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบกลางใหญ่  อ าเภอเขื่องใน   จังหวัดอุบลราชธานี 
  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.ประชาชนได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย 
๒.องค์การบริหารส่วนต าบลมีข้อมูลในการพัฒนาในระยะกลาง และข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนา 

สี่ปี 
๓.องค์การบริหารส่วนต าบลมีกรอบและแนวทางในการด าเนินงาน และข้อมูลส าหรับใช้เป็น 

เครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่   กับส่วนราชการและ
หน่วยงานอื่น 

๔.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล  และไดท้ราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนใน 
ต าบล   
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มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

 ๓.๒ กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 

      ๓.๒.๒ มีช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

      ๓.๒.๓ มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทรำบถึงกำร
ได้รับเรื่อง ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๑. ชื่อโครงกำร  : มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 

๒. หลักกำรและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว
ร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดท า
มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และ
การแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและ
เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ทั่วถึง 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้ 

สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
๒.พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ 

ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม 
๔. เป้ำหมำย 

๑.ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สามารถ 
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
  ๒.ก ากับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/
การติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม 

๕.พื้นที่ต ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
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๖.วิธีด ำเนินกำร 
  ๑. จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๒. ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
  ๓. คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
   - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
   - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที/่หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการ
ทุจริตอย่างชัดเจน 
   - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการ
แก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
   - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน
อย่างเหมาะสมภายใน ๑๕ วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน ๑๕ วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
   - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการ
หรือความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
  ๔. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
  ๕.คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
  ๖.ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
  ๗. รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบกลางใหญ่   
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๒.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๓.มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ 

กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
๔.มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมี 

ช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
  ๕.มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ 
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มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

 ๓.๓ กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      ๓.๓.๑ ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ 

๑. ชื่อโครงกำร  : ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล และร่วมด าเนินการโครงการ รวมทั้ง
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
๒.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
๓.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้องโปร่งใส 
๔.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทของตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/ 

กิจกรรม/มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
๔. เป้ำหมำย 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๕.พื้นที่ต ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 

๖.วิธีด ำเนินกำร 
  ๑. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒. จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓. เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุง
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของชุมชน 
  ๕.เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
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  ๖.เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
  ๗. รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสาธารณชนทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบกลางใหญ่   
  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และมี 

ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ 
๒.องค์การบริหารส่วนต าบลมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

 ๓.๓ กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      ๓.๓.๒ ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

๑. ชื่อโครงกำร  : กิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย
หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าผลที่ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จึงด าเนินการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม 
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดความโปร่งใส  
ตรวจสอบได ้

๓.เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๔. เป้ำหมำย 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๕.พื้นที่ต ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 

๖.วิธีด ำเนินกำร 
  ๑. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  ๒. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  ๓. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
  ๔. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๕.ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๖.การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 



 
 

69 
 

  ๗. การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
  ๘.การติดตามและประเมินผล 
  ๙.การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา เพ่ือปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบกลางใหญ่   
  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
๒.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข 

โครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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มิติที่ ๔ กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๔.๑ กำรจัดวำงระบบตรวจสอบภำยในและกำรควบคุมภำยใน 

      ๔.๑.๑ มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบตรวจสอบภำยใน 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การควบคุมภายในที่ เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรโดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่า
ขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล  และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดความเสี่ยง จาก
การด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการการะท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหาร เพ่ือจะช่วยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤติ
มิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.  เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  
 3. เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
และป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสความส าเร็จของ
งาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
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6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1. จัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยให้ก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
และให้ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  
 2. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของจ้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายใน และความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 
 3. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆขององค์กรส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุก
ประเภท  ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ และประหยัด 
 4. สอบทานระบบปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ที่ทางราชการก าหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต รวมทั้งเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่  
 2.  มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 3.  มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 4.บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลส าฤทธิ์ของงาน 
 5. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 
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๔.๑ กำรจัดวำงระบบตรวจสอบภำยในและกำรควบคุมภำยใน 

      ๔.๑.๒ กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชน ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงาน และการจัดการของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือราชการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการก าหนดไว้  ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน 
จึงไม่สามารถสะท้องถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบ
การควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์กรของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด การทีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุก
ระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ 
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่ และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่
ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยง หรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคลากรภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงาน อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะ
ท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
วาด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6  
 2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯเพ่ือสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้ผู้บริหารทราบ 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 6. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ
สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมำณที่ด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวช้ีวัด/ ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 
ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 2. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและการจัดท าแผนปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 3. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก)  
 4. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนทราบ 
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๔.๒ กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำม
ช่องทำงท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได้ 

      ๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล เกี่ยวกับกำร
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ำยข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล  

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมัก
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ จึงได้ก าหนดการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล เพ่ือเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน การสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก าหับ ดูแลการบริหารบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
ดารเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล 
 -  แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในชุมชนทราบ โดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน 
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 กำรเลื่อนระดับ/เลื่อนต ำแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจาณาการบริหารงานบุคคล 
 กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ  
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจาณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารานบุคคล 
 - นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนและมีการติดตามประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 2. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคลต่อ
สาธารณชนและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าว 
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ติที่ ๔ กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๔.๓ กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 

      ๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 

๑. ชื่อโครงกำร  : โครงกำรเพิ่มพูนประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลกรขององค์กร  เป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง 

องค์กร  บุคลากรจึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้มีความคิดสร้างสรรค์  และสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ  การที่บุคลากรได้ท าสิ่งใหม่จะเป็นบ่อเกิดท าให้เศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการน าศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการน าเอาความรู้ความสามารถที่ใช้
ในการปฏิบัติราชการ  กฎหมายและระเบียบต่างๆ  ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ  และสมรรถนะเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด  และสร้างให้แต่ละบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  ตลอดจนเกิดความตระหนักใน
คุณค่าของตนเอง  และเพ่ือนร่วมงาม  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม)  มีเป้าประสงค์เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ
พนักงานทุกระดับในองค์กรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า ศักยภาพของบุคลากรจะต้องมีการ
พัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท างานรวมถึงความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดี  แล้วยังเป็นการสร้างขวัญก าลังในการท างานที่นับว่า
เป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กรซึ่งจะท าให้บุคลากรได้รับความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานและบริหารงาน จึงได้จัดท าโครงการ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ขึ้น  

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และผู้น าชุมชนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.  เพ่ือพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากกลุ่มฯ และเครือข่ายองค์กรชุมชน
อ่ืนๆ เพ่ือน ามาประยุกต์และปรับใช้กับการด าเนินการของชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน 
  ๓. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ มีความรัก ความเข้าใจ ก่อให้เกิดความสมัครสมาน
สามัคคีในองค์กร 
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๔. เป้ำหมำย 
   คณะผู้บริหาร ,  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ , พนักงานส่วนต าบล และ

พนักงานจ้าง    

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่   
๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 

๑. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัตินายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
  ๔. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
  ๕.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบ 
๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน     

งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐   บาท   
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงาน  พนักงานจ้าง  และผู้น าชุมชน 

รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๒. ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากกลุ่มฯ และ
เครือข่ายองค์กรชุมชนอ่ืนๆ สามารถน ามาประยุกต์และปรับใช้กับการด าเนินการของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยั่งยืน 
  ๓. ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ เพ่ือน ามาปรับใช้ในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  

๔. ผู้เข้าอบรมได้มีความรัก ความเข้าใจ ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในองค์กร 
 

 

 


