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ค ำน ำ 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  (พ.ศ.2560 – 2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  ฉบับนี้  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร  เจ้าหน้าที่  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจานใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบและแนวทางการจัดท าแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์กร  อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันของ
องค์กร  ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันส าหรับการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
เจ้าหน้าที่  พนักงานจ้าง  ได้ท างานให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด  เกิดความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนในท้องถิ่น  ไม่ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการท างานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจานใหญ่  อีกทั้งเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดย
มิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย 

  ส าหรับกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล  
จานใหญ่  ตามแนวทางของส านักงาน  ป.ป.ช.  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  (พ.ศ.2560 – 2564) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and Transparency Assessment : ITA)  ประกอบด้วย 
4  มิติ  ดังนี้ 

  มิติที่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  มิติที่ 2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
  มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ  ที่  3  (พ.ศ. 2560 - 2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญ
กับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ. 2560 - 2564)  เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ  ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  ตามวิสัยทัศน์(Vision)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตว่า  “จานใหญ่โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  ยึดมั่นธรรมาภิบาล  ต่อต้านการ
ทุจริต” 
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บทน ำ 
 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 9 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่ เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่ เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
๘) ทุจริตเวลาของทางราชการ เช่น การใช้เวลาทางราชการไปท าธุระส่วนตัว  
9) ทุจริตต่อทรัพยากรของส่วนราชการ เช่น ล้างรถยนต์ส่วนตัวโดยใช้น้ าขององค์กร ดูดฝุ่นรถยนต์

ส่วนตัวโดยเครื่องดูดฝุ่นของราชการ ชาร์ตแบตโทรศัพท์ส่วนตัว  
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สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

        4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ 
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

  5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ตอ้งแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

  6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

  7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
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2. หลักกำรและเหตุผล 
 

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึด
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และ
ต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม น อ ก จ า ก นี้
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่งรวมทั้งราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้  ได้มีส่วน
ท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์
ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม   จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริต
คอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการ
บริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานการตรวจสอบการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือ
การทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ
ต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ดีและยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ  

ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก       
“ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพ่ือขยายผลไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ที่ได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
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ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด     
ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559 -2561)          
เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 

1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลคอนกามใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  หลักสัปปุริสธรรม มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ 
มิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 

6. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

7.  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.  เป้ำหมำย 
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ตลอดจน 

ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม การปฏิบัติงานด้วยหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝ่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับปัญหากรณีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่างได้ 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจไมเ่หมาะสม การใช้ต าแหน่งหน้าที่ส่อไปในทางทุจริต 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่  ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

6. เป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยก ากับ ดูแล และสอดส่อง การปฏิบัติงานของข้าราชการทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายประจ า ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ไม่ให้ส่อไปในทางทุจริตและร่วมมือกับ
ฝ่ายตรวจสอบภายนอก เช่น ปปช. สตง. คตง. ในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
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5.  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 

      1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
       2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
      3. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจานใหญ่ มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส 
       4. ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของข้าราชการทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจ า ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
       5. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ 
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       6. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
       7. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
       8. องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชน 
 ตลอดจนประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
       9. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 
วิสัยทัศน์(Vision) ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

             “จานใหญ่โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  ยึดมั่นธรรมาภิบาล  ต่อต้านการทุจริต” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 



  

             
 
 

ส่วนที่  ๒ 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี 
 พ.ศ. 2561 -  2564 
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ส่วนที่  ๒   
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี 
 พ.ศ. 2561 -  2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
หมายเหตุ 

 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1. การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

 

 

 

 

 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ ายบริหาร 
ข้ าราชการการเมื อ ง              
ฝ่ายสภาท้องถิ่น  และ
ฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

 

 

 

 

2.2 สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล
ให้ เป็ น ไป ต า ม ห ลั ก
คุณธรรม  ทั้ งในเรื่อง
ก า ร บ ร ร จุ แ ต่ ง ตั้ ง
โย กย้ าย  โอ น  เลื่ อ น
ต าแหน่ง/เงินเดือน และ
การมอบหมายงาน 

 

 

1.1.1  กิจกรรมบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.1.2  โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม แก่
บุคลากร 

1.1.3 มาตรการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

1.2.2(1) โครงการอนุรักษ์ 
รักษา ปอ้งกันและ
ปราบปรามการตัดไม้ในเขต
ป่าชุมชน 

1.2.2(2) โครงการคืนความ
อุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งน้ า 

1.2.3 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมหมู่บา้นเศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลจานใหญ ่

          

2.2.1 มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

 

 

 

 

 

- 

 

80,000 

 

- 

 

 

 

100,000 

 

200,000 

 

100,000 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

80,000 

 

- 

 

 

 

100,000 

 

200,000 

 

100,000 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

80,000 

 

- 

 

 

 

100,000 

 

200,000 

 

100,000 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

80,000 

 

- 

 

 

 

100,000 

 

200,000 

 

100,000 

 

 

- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
หมายเหตุ 

 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้ าที่ ให้ เป็ น ไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี่ 

 

 

 

 

  

2.5 มาตรการจัดการ             
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

 

 

 

2.2.2 กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแกป่ระชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัต ิ

2.2.3(1)  โครงการค่าจา้งที่
ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจยั 
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ซ่ึงมิใช่เพื่อการจักหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน
และหรือสิ่งก่อสร้าง 

2.2.3(2) มาตรการ 
“ยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน” 

 

2.3.1(1)  มาตรการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2.3.1(2) มาตรการ
ให้บริการประชาชนใน
ช่วงเวลาพักเท่ียงและนอก
เวลาราชการ 
 
2.3.2  มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
 
2.5.1(1) มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2.5.1(2) มาตรการ “การ
จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจานใหญ”่      

 

 

- 

 

 

 

 

30,000 

 

 

 

- 

 
 
 
 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 
 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

30,000 

 

 

 

- 

 

 
 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 
 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

30,000 

 

 

 

- 

 
 
 
 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 
 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

30,000 

 

 

 

- 

 

 
 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 
 

- 

 

- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
หมายเหตุ 

 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. การส่งเสรมิ
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 

2.5.2(1) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหนว่ยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”    

2.5.2(2) มาตรการ “แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

2.5.3 มาตรการ 
“ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหนา้ที่
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจานใหญ ่ว่าทจุริตและ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ” 

 

3.1.1(1) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ประสาน
ราชการส่วนท้องถิ่นและ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 

3.1.1(2) กิจกรรม “การ
ออกระเบียบจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคอนกาม” 

3.1.1(3) กิจกรรม “อบรม
ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ขอ้มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” 
 

3.1.2  มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” 
 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 
- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
หมายเหตุ 

 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหาร กจิการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

3.1.3  มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคอนกาม” 
 

3.2.1  โครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน 

3.2.2 มาตรการ การ
ด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วน
ต าบลจานใหญ ่

3.2.3(1) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

3.2.3(2) กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบขอ้เท็จจริงให้
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

 

3.3.1(1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาต าบลฯ 

3.3.1(2) การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 

3.3.1(3) ประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมต าบล 
ประจ าป ี

3.3.2  มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้ารว่ม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง    

 - 

 

 

 

30,000 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 
 

 

- 

 

 

 

30,000 

 

- 

 

 

 

- 

 
 
 
 

 

- 
 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 
 
 
 

 

- 

 

 

 

30,000 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

30,000 

 

- 

 

 

 

- 

 
 

 

- 

 
- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 



11 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
หมายเหตุ 

 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภ า ย ใ น ต า ม ที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่ ว ม ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 

 

 

 

 

 

3.3.3(1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจานใหญ ่

3.3.3(2) มาตรการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจาน
ใหญ่ 

 

4.1.1(1) มาตรการจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน 

4.1.1(2) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

4.1.2  มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลจานใหญ ่

 

4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกบั
การบรรจุแต่งตั้ง การโอน 
ย้าย 

4.2.2(1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้จา่ยเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 

 

 

 

 

- 
 
 
 
 

 
 
- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 
 
 
 
 
 

- 

 

 

 

 

 

- 
 
 
 
 

 
 
- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 
 
 
 

- 

 

 

 

 

 

- 
 
 
 
 
 

 
- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 
- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 
 
 

- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
หมายเหตุ 

 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 

 

 

 

 

 

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  เสริมพลั งการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ งชุ ม ช น 
( Community) แ ล ะ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการ ทุจริต 

4.2.2(2) กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ การ
จ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจานใหญ ่

 

4.3.1(1) กิจกรรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 

4.3.1(2) กิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 

4.3.2(1) กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

4.3.2(2) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏบิัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลฯ 

4.4.1(1) มาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชันโดยภาค
ประชาชน 

 

4.4.1(2) มาตรการการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริต
และเครือข่ายวินัย 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 
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ส่วนที่  3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 

 



ส่วนท่ี  3 

มิติที่  1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ล าดับที่  1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

"...ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครท าทุกคนให้เป็นคนดีได้ทั้งหมด การท าให้ 
บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่อยู่ท่ีการท าให้ทุกคนเป็นคนดี หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีได้ปกครอง
บ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ ..." 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ธรรมาภิบาล จัดเป็นแนวคิดส าคัญในการบริหารงานและการปกครองในปัจจุบัน เพราะโลก 
ปัจจุบันได้หันไปให้ความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตน์และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี  หลักสัปปุริส
ธรรม ซึ่งเป็นธรรมของคนดี การรู้หลักและรู้จักเหตุ เป็นการรู้กฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลาย รู้หน้าที่ ของตนเอง อันจะ
ท าให้ปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่ มีความส านึกรับผิดชอบ ความมุ่งหมายและรู้จักผล เข้าใจวัตถุประสงค์ของงานที่
ท า ท าให้ท างานแล้วเกิดผลสัมฤทธิ์ ก่อให้เกิดประสิทธิผล รู้ตน รู้จักตนเอง ว่าโดยฐานะ เพศ ก าลัง ความรู้ 
ความสามารถ เป็นอย่างไร และท าการต่างๆให้สอดคล้อง รู้ประมาณ รู้จักพอดี รู้กาล รู้กาลเวลาที่เหมาะสม 
ระยะเวลาที่พึงใช้ในการประกอบกิจ หน้าที่การงาน รู้ว่าเวลาไหนควรท าอะไร อย่างไร วางแผนการใช้เวลา เป็น
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง   ธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วยหลักการส าคัญหลาย
ประการ แล้วแต่วัตถุประสงค์ขององค์กรที่น ามาใช้ หลักการที่มีผู้น าไปใช้เสมอคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การมุ่งฉันทามติ การมีส านึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเท่า
เทียมกันและการค านึงถึงคนทุกกลุ่มหรือพหุภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  จึงเห็นความส าคัญในการ 
พัฒนาบุคลากรในสังกัด  จึงได้จัดท าโครงการกิจกรรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและเกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ลด
น้อยลง  จ าต้องน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาค
ธุรกิจเอกชน  ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง โดยยึดหลักธรรมสัปปุริสธรรม ต่อไป 
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3.วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ มีความรู้ 

ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล  คุณธรรมจริยธรรม 
3.2  เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ มีทัศนคติที่ 

ดีต่อการท างานและให้ความส าคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(Anti 
Corruption) 

3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ น าองค ์
ความรู้ต่าง ๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 3.4  เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน/ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
6. วิธีการด าเนินการ 

จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบ่งเป็น 2  แนวทางคือ 
6.1  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและผู้มีจิตสาธารณะเป็นอย่างไร   

โดยวัฒนธรรมอ าเภอกันทรลักษ์และท้องถิ่นอ าเภอกันทรลักษ์ 
  6.2  การเข้ารับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การฟังการบรรยายโดยพระอาจารย์วัดป่ามหาราช 
การบ าเพ็ญจิตเสริมสร้างหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ มีความรู้ 

ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล  คุณธรรมจริยธรรม 
   10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ มี 

ทัศนคติทีด่ีต่อการท างานและให้ความส าคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Anti 
Corruption) 
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   10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ น าองค์ 
ความรู้ต่าง ๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
  10.4 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลคอนกาม  ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

ล าดับที่  2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2551  มีมติเห็นชอบในหลักการ 
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้  5  ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่  4  การ
ส่งเสริมคุณธรรม  ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
  ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความ
หลากหลายมากข้ึนกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคน
ในสังคม ส าหรับประชาชนปัญหาการท างานที่ไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร การใช้อ านาจหน้าที่
เกินขอบเขตและประพฤติมิชอบ  ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และปัญหาความเหลื่อมล้ าทางต าแหน่ง  
เป็นต้น 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  จึงเห็นความส าคัญใน
การพัฒนาบุคลากรในสังกัดและได้จัดท าหลักคุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการไว้ส าหรับในการปฏิบัติตน
เพ่ือให้ตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึก
ที่ดีในหน้าที่  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  องค์การ
บริหารส่วนต าบลจานใหญ่ จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
3.วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การ 
บริหารส่วนต าบลจานใหญ่ เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม  และน้อมน าเอาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 

3.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
จานใหญ่ มีทัศนคติท่ีดีต่อการท างาน เกิดทักษะในการท างานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
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3.3 เพ่ือให้พนักงาน  ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึก 
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว  ประชาชน  และประเทศชาติ  สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้การเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
และการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
 3.4  เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน/ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
- สถานปฏิบัติธรรมที่เห็นสมควรเหมาะสม 

6. วิธีการด าเนินการ 
จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบ่งเป็น 2  แนวทางคือ 
6.1  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและผู้มีจิตสาธารณะเป็นอย่างไร   

โดยวัฒนธรรมอ าเภอกันทรลักษ์และท้องถิ่นอ าเภอกันทรลักษ์ 
  6.2  การเข้ารับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การฟังการบรรยายโดยพระอาจารย์วัดป่ามหาราช 
การบ าเพ็ญจิตเสริมสร้างหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
80,000.-(แปดหมื่นบาท) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ เข้าใจ 

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม  และน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิตส่วนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 

   10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่   มี 
ทัศนคติที่ดีต่อการท างาน เกิดทักษะในการท างานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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   10.3 พนักงาน  ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึก 
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว  ประชาชน  และประเทศชาติ  สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้การเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
และการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
  10.4 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

ล าดับที่  3 

1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  เพื่อส่งเสริมและเพ่ิมพูน 
ความรู้  ทักษะ  ในการปฏิบัติงาน  และพร้อมปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  อันจะท าให้เกิดการปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เกิดความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็น
สากล  เพ่ิมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เป็นที่น่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต  และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าโดยสุจริต
ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ยึดถือปฏิบัติราชการโดยให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา  เจ้าหน้า
ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  จึงเห็นความส าคัญใน 
การพัฒนาบุคลากรในสังกัดและได้จัดท าหลักคุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการไว้ส าหรับในการปฏิบัติตน
เพ่ือให้ตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึก
ที่ดีในหน้าที่  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  องค์การ
บริหารส่วนต าบลจานใหญ่จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การ 

บริหารส่วนต าบลจานใหญ่ มีคุณธรรมจริยธรรม  และน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิตส่วนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 

3.2 เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติ 
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.3  สร้างจิตส านึกให้บุคลากรได้ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 3.4  เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน/ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1  น าเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ   

  6.2  ประชุมชี้แจงคณะท างาน 
  6.3  ด าเนินการตามโครงการ 
  6.4  สรุป/ประเมินผลโครงการ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
- ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ มีคุณธรร 

จริยธรรม  และน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว  และในการปฏิบัติ
ราชการ 

10.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติ 
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10.3 บุคลากรมีจิตส านึกตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 10.4 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  ในการเสริมสร้าง 

คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
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มิติที่  1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

 ล าดับที่  4 
1.  ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ รักษา ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ในเขตป่าชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้นั้น นอกจากจะให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วย 
พัฒนาและท านุบ ารุงรักษาแล้วทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันพัฒนาไปพร้อมๆ การรักษ์สามัคคี ความร่วมมือ การ
แสดงความคิดเห็นของชุมชนที่ช่วยกันปรับปรุง  ทัง้นี้องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในภาคประชาชน  จึงได้ให้ประชาชนในชุมชนได้เข้าร่วมโครงการ
อนุรักษ์ รักษา ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ในเขตป่าชุมชน  
   องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการอนุรักษ์ รักษา ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ ในเขตป่าชุมชน        
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของ
ตนเองเกิดการมีส่วนร่วม ความสามัคคี ชุมชนเข้มแข็ง ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในพื้นท่ีรู้คุณค่าและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้   
3.2 เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันดูแลรักษาและร่วมฟ้ืนฟูทัพยากรป่าไม้  

 3.3  เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน/ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ผู้น าท้องที่   
ผู้น าท้องถิ่น และประชาชน หมู่ 1 – 16 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
- เขตต าบลจานใหญ่ หมู่ 1 – 16  

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 น าเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6.2  แต่งตั้งคณะท างาน   
6.3  ประชุมชี้แจงคณะท างาน 
6.4 ด าเนินการตามโครงการ 

           6.5 สรุป/ประเมินผลโครงการ 
       6.6 รายงานผลการด าเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ 
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7 ระยะเวลาด าเนินการ 
4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8 งบประมาณด าเนินการ 
100,000.-(หนึ่งแสนบาท) 

9 ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 - 16 

10 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชน และเจ้าหน้าที่มีจิตส านึกและให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่ามากข้ึน 
10.2 การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเป็นไปอย่างถูกต้องและยั่งยืนตลอดไป    

 
 
 
 

ล าดับที่  5 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งน้ า 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตานแนวทางการบริหารการชุมชนแบบยั่งยืน  โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน  
ส่ ง เสริมสนับสนุ น   และการบริห ารจัดการต่ าง ๆ  เกี่ ยวกับการด า เนิ นชี วิตและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติด้านต่าง ๆ ในท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง 

เพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ของ
ชุมชน  เพ่ืออนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่น  ในแหล่งเศรษฐกิจของชุมชน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
จานใหญ่  จัดสรรสนับสนุนพันธุ์ปลาเพ่ือใช้เลี้ยงปล่อยในสระน้ าสาธารณะภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจานใหญ่  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของชุมชนหมู่บ้าน  เพ่ือพัฒนาการท าประมงเชิง
อนุรักษ ์

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1  เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาการท าประมงเชิงอนุรักษ์  ขยายพันธุ์ปลาในหนองน้ า
สาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่   

3.2  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์ปลาปล่อยในหนองน้ าสาธารณะภายในต าบลเสริมสร้างความ
อุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตต าบลจานใหญ่  16  หมู่บ้าน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
- หมู่ 1 – 16  

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 น าเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

     6.2 แต่งตั้งคณะท างาน   
     6.3 ประชุมชี้แจงคณะท างาน 

6.4 ด าเนินการตามโครงการ 
           6.5 สรุป/ประเมินผลโครงการ 
       6.6 รายงานผลการด าเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ 

3 ระยะเวลาด าเนินการ 
4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

4 งบประมาณด าเนินการ 
200,000.-(หนึ่งแสนบาท) 

5 ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 - 16 

6 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ชุมชนมีการพัฒนาการท าประมงเชิงอนุรักษ์ ขยายพันธุ์ปลาในสระน้ าสาธารณะ 
ภายในเขตต าบลจานใหญ่ 
   10.2 เสริมสร้างและสนับสนุนพันธุ์ปลาเลี้ยงปล่อยในหนองน้ าสาธารณะภายในต าบล
เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารปลาอนุรักษ์ในแต่ละหมู่บ้าน   

10.3 มีกิจกรรมการประมงในแหล่งน้ าสาธารณะในพ้ืนที่ 
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ล าดับที่  6 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต าบลจานใหญ่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความ
มีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพ้ืนฐานของความรอบรู้ ความ
รอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ  ด้วยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการกระท าที่ไม่เบียดเบียนกัน  การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความ
ร่วมมือปรองดองกันในสังคม  จะสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน 
สร้างสรรค์พลังในทางบวก น าไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน และการพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภายใต้การะแสโลกาภิวัตน์  

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1  เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
3.2  เพ่ือให้ประชาชนใช้ทรัพยากรทีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์  ไม่ฟุ่มเฟือย ลดรายจ่ายในครัวเรือน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตต าบลจานใหญ่  16  หมู่บ้าน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
- หมู่ 1 – 16  

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 น าเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

     6.2 แต่งตั้งคณะท างาน   
     6.3 ประชุมชี้แจงคณะท างาน 

6.4 ด าเนินการตามโครงการ 
           6.5 สรุป/ประเมินผลโครงการ 
       6.6 รายงานผลการด าเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ 

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

8 งบประมาณด าเนินการ 
100,000.-(หนึ่งแสนบาท) 

9 ผู้รับผิดชอบ 
กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 – 16 
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10 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันวัน 
   10.2 ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน 

 
   
 
 

มิติที่  2 : การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลกัคุณธรรม  ทั้งในเรื่อง
การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย  โอน  เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน 

ล าดับที่  7 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   เพ่ือประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม  เป็น
การลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเก่ียวกับการให้บริการ การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม  ตาม
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. นั้น 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง  ที่ใช้
หลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  จึ งได้จัดท ามาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รองปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ ในการปฏิบัติราชการ 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
3.2  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

 เกี่ยวกับการให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 
3.3  เพ่ือให้การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร  ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของอบต. 
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5.  พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

6.  วิธีการด าเนินการ 
     1. จัดท ามาตรการมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. ประชุมผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของอบต.   
 3.  ออกค าสั่งมอบหมาย 
 4.  ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 

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

8.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

  10.2 เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   
เกี่ยวกับการให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

  10.3 การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. 

 
 

 
ล าดับที่  8 

1.  ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการ
ท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะของอปท.  ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการ
ถ่ายโอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  โดย
ก าหนดเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ประเมินผลและประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. นั้น 
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  เนื่องจากปัญหาที่ได้พบเจอเสมอในการปฏิบัติราชการนั้น คือ การให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานราชการจะมีหลายขั้นตอน  ซึ่งผู้มารับบริการจึงไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหน อย่างไร  ต้องใช้เสียเวลาใน
การด าเนินการมากน้อยเพียงใด  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ได้เล็งเห็นปัญหา จึงได้มีกิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกให้บริการ   

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
3.2  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

 เกี่ยวกับการให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 
3.3  เพ่ือให้การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร  ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของอบต. 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
6.  วิธีการด าเนินการ 

     1. จัดท ามาตรการมอบหมาย 
 2. ประชุมผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของอบต.   

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

8.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

  10.2 เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   
เกี่ยวกับการให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

  10.3 การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. 
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ล าดับที่  9 
1.  ชื่อโครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   การบริหารงานส่วนท้องถิ่นก่อก าเนิดขึ้นก็ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ผู้คนในท้องถิ่นได้มี
โอกาสดูแลจัดการความต้องการพ้ืนฐานต่าง ๆ ของประชาชนในท้องถิ่นของตน  ด้วยคนในพ้ืนที่ย่อมทราบ
ปัญหาความต้องการของตนและผู้คนในพ้ืนที่ที่ตนพักพิงอยู่เป็นประจ าได้ดีกว่า  ดังนั้ น  ในการดูและจัดการ
งานขององค์กรเพ่ือที่จะบรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าว  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจัดการองค์กรต้องศึกษาและ
เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนและกระบวนการท างาน  ความรู้ ความสามารถ  ความตั้งใจจริงในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ลงมือปฏิบัติ  ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ประกอบการท างานว่าแท้จริงแล้ว
เป็นอย่างไรมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการท างานหรือไม่  ซึ่งการศึกษาเรียนรู้ในสิ่ง
เหล่านี้  การศึกษาจากข้อมูลที่พบเห็นอยู่ในองค์กรได้กระท าลงไป  คงไม่มีผู้ใดจะชี้ภาพให้เห็นได้ดีเท่าที่ต้องรับ
ผลการกระท าจากสิ่งที่องค์กร  และเจ้าหน้าที่ในองค์กรได้ปฏิบัติลงไปซึ่งก็คือ  ประชาชนในพ้ืนที่ที่เข้ามารับ
บริการจากองค์กรนั้นเอง 

  จากภาพสะท้อนดังกล่าวข้างต้นถือได้ว่า  เป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง  ต้องมีการรักษา
คุณภาพให้คงอยู่เพ่ือรักษาระดับความพึงพอใจที่มากท่ีสุดให้ได้  เมื่อใดที่ก้าวถึงระดับสูงแล้วสิ่งนี้จะเป็นตัวชี้วัด
ให้เห็นว่า  การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่นตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ได้บรรลุสู่จุดหมาย
ของการปฏิบัติงาน  ในด้านการให้บริการแก่ประชาชนในท้องที่อันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนแล้ว  เมื่อเป็น
เช่นนั้น  คณะผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ขององค์กรย่อมได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในท้องถิ่นในการที่
จะมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลจัดการท้องถิ่นของตนต่อไปเป็นระยะเวลาอีกยาวนาน 

  ดังนั้นการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินโครงการ
เพ่ือน าผลที่ได้รับ  น ามาซึ่งการแก้ไข ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานและเพ่ือสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการได้ตรงจุดและเป้าหมายมากที่สุด องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่
ได้เล็งเห็นความส าคัญ จึงได้มีโครงการส ารวจความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยหน่วยงานที่ให้บริการรับส ารวจ
สอบถามประมวลผลซึ่งได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมฯ  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและแม่นย า ใน
การน าข้อมูลมาใช้ต่อไป  
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3.  วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาแก้ไข  ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน  
3.2  เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการได้ตรงจุดและเป้าหมายมากที่สุด  
3.3  เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านบริการมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการ 

 ท างานเกิดความพึงพอใจต่อผู้มาใช้บริการอย่างสูงสุด 
3.4  เพ่ือให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ  กระตุ้นการท างาน

เพ่ือให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในการท างานในด้านบริการสาธารณะ 
 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
6.  วิธีการด าเนินการ 

     1. จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
 2. ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง 
 3. จ้างเหมาหน่วยงานที่รับส ารวจ 
 4. ส ารวจ ประมวลผล 
 5. การรายงานติดตามและประเมินผล 
 6.  ประชุมเพ่ือพิจารณา แก้ไข  ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน  

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

8.  งบประมาณด าเนินการ 
30,000.- (สามหมื่นบาท) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 เกิดความพึงพอใจต่อผู้มาใช้บริการอย่างสูงสุด 

    10.2 คะแนนที่ได้รับในแต่ละด้านอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ยอมรับได้ 
      10.3 การให้บริการด้านบริการสาธารณะ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส ถูกต้อง  

เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  
 

 
 

27 



ล าดับที่  10 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการ
ท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะของอปท.  ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการ
ถ่ายโอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  โดย
ก าหนดเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ประเมินผลและประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. นั้น 

  เนื่องจากปัญหาที่ได้พบเจอเสมอในการปฏิบัติราชการนั้น คือ การให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานราชการจะมีหลายขั้นตอน  ซึ่งผู้มารับบริการจึงไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหน อย่างไร  ต้องใช้เสียเวลาใน
การด าเนินการมากน้อยเพียงใด  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ได้เล็งเห็นปัญหา จึงได้มีโครงการ
มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกให้บริการ ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือประโยชน์ของราชการในการจัดการด้านการบริการสาธาณะ  
3.2  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

 เกี่ยวกับการให้บริการ  
3.3  เพ่ือให้การให้บริการด้านสาธารณะ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรมโดย

ทัดเทียมเสมอภาค  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
6.  วิธีการด าเนินการ 

     1. จัดท ามาตรการมอบหมายงาน 
 2. ประชุมผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของอบต.   
 3. วางนโยบายในการให้บริการสาธารณะอย่างชัดเจน  

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

8.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การปฏิบัติงานด้านบริการด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

  10.2 เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   
เกี่ยวกับการให้บริการด้านบริการสาธารณะ 

 10.3 การให้บริการสาธารณะมีความชัดเจน ลดระยะเวลาขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมได้  
เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ใช้บริการ 

 
 

 
 
2.3  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ล าดับที่  11 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  มาตรา 52  ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่ผู้มารับบริการ  สามารถลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 
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  เพ่ือให้การประเมินการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบล
จานใหญ่  จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยเสมอภาคและเท่าเทียม  ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นระเบียบและขั้นตอน
อย่างชัดเจน โดยมีการแสดงแผนผังรายละเอียดของงานบริการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ  มี
แผนภูมิและรายละเอียดผู้ให้บริการ  โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการประชาชน  
3.2  เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้น 
3.3  เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารับบริการจากหน่วยงาน 
3.4  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
3.5  เพ่ือให้การให้บริการด้านสาธารณะ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรมโดย

ทัดเทียมเสมอภาค  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
6.  วิธีการด าเนินการ 

     1. แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 
 2. ประชุมคณะท างานเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ  ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ  การอนุมัติ การอนุญาต หรือการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นากยกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ   

 4. มีระบบการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และน าผล
ดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
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 5. ติดตามรายงานการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นข้อร้องเรียน 
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

 6. ประชุมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติเพ่ือประสิทธิผลในการบริการ  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคอนกาม 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจใน 

การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  

     10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคอนกามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท า
ให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลคอนกามมากยิ่งขึ้น 

 
 

 
ล าดับที่  12 

1.  ชื่อโครงการ : มาตรการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงและนอกเวลาราชการ 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  มาตรา 52  ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  จัดให้มีความปลอดภัยในอาคาร
สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ  ตลอดจนให้มีบริการในช่วงเวลาต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มา
ใช้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่ผู้มารับบริการ  
สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 
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  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  จึงได้จัดท าโครงการให้บริการประชาชนใน
ช่วงเวลาพักเท่ียงและนอกเวลาราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยเสมอภาคและเท่าเทียม  
ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนจัดให้มีความปลอดภัยในอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ  โดยยึดกรอบ
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้น 
3.2  เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารับบริการจากหน่วยงาน 
3.3  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
3.4  เพ่ือให้การให้บริการด้านสาธารณะ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรมโดย

ทัดเทียมเสมอภาค  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
6.  วิธีการด าเนินการ 

     6.1. แต่งตั้งผู้อยู่เวรยาม  ผู้ตรวจเวรยามในวันหยุด  และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ประชาชนช่วงพักเท่ียง ประจ าเดือน 

 6.2. มีระบบการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และน าผล
ดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

 6.3. ติดตามรายงานการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นข้อร้องเรียน 
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

 6.4. ประชุมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติเพ่ือประสิทธิผลในการบริการ  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

32 



9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคอนกาม 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจใน 

การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  

     10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคอนกามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท า
ให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลคอนกามมากยิ่งขึ้น 

 
 

 
 

ล าดับที่  13 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการ  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   เพ่ือประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม  เป็น
การลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการ  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
อปท. นั้น 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง  ที่
ท างานใกล้ชิดประชาชนและได้ใช้หลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  จึงได้
จัดท ามาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการ  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการก่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน สะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการงานบริการสาธารณะและการให้บริการด้านต่าง ๆ 
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่มารับบริการ  
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3.  วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
3.2  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

 เกี่ยวกับการให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 
3.3  เพ่ือให้การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. 
3.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลคอนกามมากยิ่งข้ึน 
3.5  ประชาชนผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการให้บริการอย่างสูงสุด 

 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
6.  วิธีการด าเนินการ 

     1. จัดท ามาตรการมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. ประชุมผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของอบต. เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง  
 3. ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. รายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
     5. ประชุมรับทราบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลในจุดที่บกพร่องเพ่ือพัฒนาให้ดีขึ้น 

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

8.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการสังคม 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

  10.2 เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   
เกี่ยวกับการให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

  10.3 การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. 
        10.4  เกิดความพึงพอใจในระดับดี  ในการบริการของเจ้าหน้าที่/พนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคอนกาม 

 
 
 
 

 
2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ล าดับที่  14 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แนะน าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการตามหนั งสือ ที่ มท 
0892.4/ว 435  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2548  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2  การบริหารเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. ข้อ 
2.6  อปท.ด าเนินการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร  เพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อแนะน าและมาตรฐานการปฏิบัติราชการตลอดจนตัวชี้วัดในเรื่องต่าง ๆ นั้น 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ จึงได้จัดบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐโดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการท างานที่
ชัดเจน  ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 ขึ้น 
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3.  วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
3.2  เพ่ือเป็นการบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. 
3.3  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐโดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน 

 และ เป้าหมายการท างานที่ชัดเจน   
3.4  เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
3.5  เพ่ือให้การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร  ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของอบต.  
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
6.  วิธีการด าเนินการ 

     1. ประชุมผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของอบต.   
2. จัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

 3.  ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รายงานผลติดตามต่อผู้บริหารทราบ 

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

8.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
                 10.1 ยกระดับการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

 10.2 เป็นการบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ 
ภารกิจของรัฐโดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน และเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน    

  10.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ชี้วัดผลการด าเนินงานระดับดี 
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ล าดับที่  15 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่” 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แนะน าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการตามหนังสือ ที่ มท 
0892.4/ว 435  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2548  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2  การบริหารเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท.    
ข้อ 2.6  อปท. ด าเนินการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร  เพื่อให้เป็นไป
ตามข้อแนะน าและมาตรฐานการปฏิบัติราชการตลอดจนตัวชี้วัดในเรื่องต่าง ๆ นั้น 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ จึงได้จัดบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง
พนักงานส่วนต าบลกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐโดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน  ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
3.2  เพ่ือเป็นการบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. 
3.3  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน และเป้าหมายการ

ท างานที่ชัดเจน   
3.4  เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
3.5  เพ่ือยกระดับการปฏิบัติราชการให้สูงขึ้น เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร  ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของอบต.  

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

6.  วิธีการด าเนินการ 
     1. ประชุมผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของอบต.   

2. จัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
 3.  ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รายงานผลติดตามต่อผู้บริหารทราบ 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
                 10.1 ยกระดับการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

 10.2 เป็นการบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ 
ภารกิจของรัฐโดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน และเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน    

  10.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ชี้วัดผลการด าเนินงานระดับดี 

 
 
 
 

 
ล าดับที่  16 

1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   ในยุคปัจจุบันนี้  ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในทุกองค์กรนั้นเป็นปัญหาเรื้อรังมาเป็นเวลา
ช้านานมาก  สังคมไทยในสายตาของหลายๆคนอาจจะมองได้หลายมุมมองไม่ว่าจะเป็นในแง่สังคมที่มี
วัฒนธรรมอันดีงาม สังคมของการเอ้ืออาทร สังคมของการอุปถัมภ์กัน เป็นต้น   แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งแล้ว
สังคมไทยก็มีอีกหลายปัญหา ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาโสเภณี เป็นต้น แต่มี
ปัญหาหนึ่งที่คนไทยอาจจะลืมนึกถึง หรือ ไม่ให้ความส าคัญต่อปัญหานี้มากเท่าที่ควร นั้นก็คือ ปัญหาการ
คอรัปชั่น คอรัปชั่น คือ “พยาธิของระบบราชการ”  ส่วนสาเหตุที่ท าให้เกิดการ คอรัปชั่นนี้อาจเกิดจากหลาย
สาเหตุ หลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ความยากจนของข้าราชการชั้นผู้น้อย การขัดกันของผลประโยชน์(Conflicts 
of interest) การทุจริตโดยนโยบาย    (corruption by public policy) เป็นต้น  ส่วนสาเหตุที่ท าให้เกิดการ
คอรัปชั่นนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ หลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ความยากจนของข้าราชการชั้นผู้น้อย การขัดกัน
ของผลประโยชน์(Conflicts of interest) การทุจริตโดยนโยบาย ( corruption by public policy) เป็นต้น 
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  การที่จะแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นได้ต้องใช้หลาย วิธีการเข้าช่วย หรือ ร่วมกันแก้ไขโดยมวลรวม โดย
มีทฤษฎีหลายๆอย่างแตกต่างกันออกไป เช่น “หลักนิติรัฐ” กล่าวคือ รัฐที่อยู่หรือปกครอง ภายใต้กฎหมาย หรือ 
ใช้กฎหมายควบคุม “หลักการตรวจสอบอ านาจรัฐ” กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบอ านาจรัฐโดยองค์กร ทั้งภาครัฐ
และเอกชน  โดยปัจจุบัน ในสังคมไทยได้มีกลุ่มคนบางส่วน หรือหลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน ใน
การตรวจสอบการท างานของภาครัฐ เช่น ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เป็นต้น  ส่วนในการตรวจสอบการท างาน
ของรัฐโดยภาคเอกชนนั้น เช่น องค์กรเอกชนอิสระ (NGO) กลุ่มนักศึกษา กลุ่มมวลชนต่างๆ เป็นต้น  ดังนั้น ไม่ว่า
ภาครัฐและเอกชน จึงควรสร้างสรรค์สังคมและร่วมขจัดปัญหา การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย โดยไม่ว่าจะเป็น 
จาก  “การปลูกฝั่งเยาวชน” ให้มีแนวความคิดที่รังเกียจ และต่อต้านการคอรัปชั่น “สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต”ให้แก่สังคม เหล่านี้เองที่จะเป็นเส้นทางที่จะน าไปสู่การลดลงของปัญหาดังกล่าว และอาจท าให้ปัญหา
ดังกล่าวหมดไปจากสังคม 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคอนกาม ได้เล็งเห็นปัญหาการแก้ไขและการปราบปรามการ 
ทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร  สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร สร้างสรรค์สังคมและร่วมขจัดปัญหา 
การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร  สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่สังคม 
3.2  เพ่ือสร้างสรรค์สังคมและร่วมขจัดปัญหา การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย 
3.3 เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่

เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล   
จานใหญ่ยิ่งขึ้น 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร  ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของอบต.  
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
6.  วิธีการด าเนินการ 

     1. ประชุมผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของอบต.   
2. จัดท าบันทึกข้อตกลงการร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ  

 3.  อ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
                 10.1 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง  มีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร   

 10.2 ขจัดปัญหา การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย 
 10.3  ลดปัญหาการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflicts of interest) การทุจริตโดยนโยบาย   

(corruption by public policy) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis) ในกระบวนการมีส่วนร่วม
ของการด าเนินโครงการของภาครัฐ 

      10.4 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคอนกาม
เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
คอนกามยิ่งขึ้น 

 
 
 

 
ล าดับที่  17 

1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  รัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนด
นโยบาย ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและสนับสนุนการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เช่น ปรับปรุงระบบราชการให้ทันสมัย โปร่งใส และยกระดับ
สมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้สามารถให้บริการเชิงรุก ในรูปแบบของการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จาก
ประชาชนในต่างจังหวัด ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ให้การบริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบบริการร่วม 
ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน
และปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ปรับปรุงและจัดให้
มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในภาครัฐทุกระดับ   
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เพ่ือให้การบริการในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  สะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 
ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาปัญหาความเดือดร้อน  ช่วยเหลือในด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหา  ประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคอนกาม จึงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 

(๑) เพ่ือสนับสนุนนโยบายการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
ภาครัฐ ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)  
  (๒) เพ่ือส่งเสริมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมระดับต าบล ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
ให้มีจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต น าไปสู่การปฏิบัติราชการแบบธรรมาภิบาล 
  (3) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ค าแนะน าและค าปรึกษา  ปัญหาความเดือดร้อน  
ช่วยเหลือในด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหา  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  (4)  เพ่ือให้การบริการในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ชัดเจนและการให้บริการสะดวก
รวดเร็ว เป็นธรรมและเที่ยงตรง โดยเสมอภาคและเท่าเทียมทุกชนชั้นโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  (5) เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ที่มุ่งเน้นความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ ซือ่สัตย์สุจริต สร้างทัศนคติ ค่านิยม ต่อต้านผู้มีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพร้อมเป็นตัวอย่างที่
ดีให้แก่ครอบครัวและสังคม  
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

เจ้าหน้าที่  ต าแหน่ง นิติกร 
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

6.  วิธีการด าเนินการ 
     1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   

2. ด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
3. รายงานผลการด าเนินการและแจ้งความคืบหน้าให้ผู้บริหารทราบ  

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

8.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
                 10.1 ปัญหาความเดือดร้อน ความขัดแย้งในชุมชนลดลง   

 10.2  ปัญหาความเดือดร้อน ความขัดแย้งในชุมชนได้รับการแก้ไขและไกล่เกลี่ย   
 10.3  ประชาชนมีที่พ่ึงพิงด้านกฎหมายและเข้ารับบริการปรึกษาปัญหาด้านต่างๆ 

      10.4 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่
เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล    
จานใหญ่ยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับที่  18 

1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ” 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  รัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนด
นโยบาย ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและสนับสนุนการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เช่น ปรับปรุงระบบราชการให้ทันสมัย โปร่งใส และยกระดับ
สมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้สามารถให้บริการเชิงรุก ในรูปแบบของการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จาก
ประชาชนในต่างจังหวัด ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ให้การบริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบบริการร่วม 
ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน
และปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ปรับปรุงและจัดให้
มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในภาครัฐทุกระดับ   

เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา 
เจ้าหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่จึงได้จัดท ามาตรการนี้ขึ้น 
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3.  วัตถุประสงค์ 

(๑) เพ่ือสนับสนุนนโยบายการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
ภาครัฐ ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)  
  (๒) เพ่ือส่งเสริมข้าราชการและเจ้าหน้าที่/พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
ปฏิบัติหน้าที่ให้มีจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต น าไปสู่การปฏิบัติราชการแบบธรร
มาภิบาล   
  (3) เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ที่มุ่งเน้นความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ ซื่อสัตย์สุจริต สร้างทัศนคติ ค่านิยม ต่อต้านผู้มีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพร้อมเป็นตัวอย่างที่
ดีให้แก่ครอบครัวและสังคม  
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชน หมู่ 1 – 16 และประชาชนทั่วไป 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
6.  วิธีการด าเนินการ 

     1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   
2. ด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
3. รายงานผลการด าเนินการและแจ้งความคืบหน้าให้ผู้บริหารทราบ  

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

8.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
                10.1 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง  มีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร   

 10.2 ขจัดปัญหา การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย 
 10.3  ลดปัญหาการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflicts of interest) การทุจริตโดยนโยบาย   

(corruption by public policy) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis) ในกระบวนการมีส่วนร่วม
ของการด าเนินโครงการของภาครัฐ 
 

43 



      10.4 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่
เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล    
จานใหญ่ยิ่งขึ้น 

 
 
 
 

มิติที่  3 : การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 การให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้

มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกขั้นตอน 
ล าดับที่  19 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ประสานราชการส่วนท้องถิ่นและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

    ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น
สมควรก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและ
จ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของ
เอกชน ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตน
อย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่งกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยว 
ข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมอีกประการหนึ่ง 

  "บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคง
ของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ" 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  จึงเห็นความส าคัญศูนย ์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจานใหญ่  ให้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน  เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ข่าวสารและ
ข้อมูลต่าง ๆ  ให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน 
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3.วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือให้บริการ ค าแนะน าผู้ที่มีขอรับข้อมูลข่าวสาร 
3.2 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปิดเผยเป็นหลัก 
3.3 เพ่ือให้ผู้มาใช้บริการมีศูนย์บริการที่สะดวก รวดเร็ว  ยกระดับคุณภาพการบริการ ยิ้มแย้ม 

แจ่มใส  ใส่ใจบริการ  ประชาชนผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประชาชน หมู่ 1 – 16  
4.2 บุคคลทั่วไป 
4.3 หน่วยงานราชการอ่ืน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

6. วิธีการด าเนินการ 
  1. ประชุมเพ่ือวางกรอบและแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร(ปรับปรุง) 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
  3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
  4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าจุดประชาสัมพันธ์     
  5. แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน       
  6. รายงานและติดตามผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารเพ่ือปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง                                
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กองสวัสดิการสังคม 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด 

   10.2 คุณภาพการบริการได้รับการประเมินอย่างยอดเยี่ยม 
         10.3 การท างานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  โดยนโยบายเปิดเผยเป็นหลัก 
  10.4 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  ในการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโดยเสมอภาคและเท่าเทียม 
 
 
 
 

ล าดับที่  20 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จานใหญ่” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 9 ของกฎหมาย เพ่ือให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด ข้อมูลข่าวสารที่
จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยู่ด้วยให้ลบ
หรือตัดทอนหรือท าโดยประกาศอ่ืนใดที่ ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสีย
เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอส าเนา(copy right)  หรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของ
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจะต้องรวบรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (public 
inspection) ได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรียก
ค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้ค านึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมี
กฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดโดย
กฎกระทรวง(ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู)  

  "บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคง
ของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ" 
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จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  จึงเห็นความส าคัญศูนย์ 
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ จึงได้จัดท ากิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่”  เพ่ือบริการประชาชนและหน่วยงานราชการอ่ืน  เป็นประโยชน์
ต่อการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ  ให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน 
3.วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือให้บริการ ค าแนะน าผู้ที่มีขอรับข้อมูลข่าวสาร 
3.2 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยเปิดเผยเป็นหลัก 
3.3 เพ่ือให้ผู้มาใช้บริการมีศูนย์บริการที่สะดวก รวดเร็ว  ยกระดับคุณภาพการบริการ ยิ้มแย้ม 

แจ่มใส  ใส่ใจบริการ  ประชาชนผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
6. วิธีการด าเนินการ 
  1. ประชุมเพ่ือวางกรอบและแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร(ปรับปรุง) 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
  3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
  4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าจุดประชาสัมพันธ์     
  5. แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน       
  6. รายงานและติดตามผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารเพ่ือปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง                                
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กองสวัสดิการสังคม 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด 

   10.2 คุณภาพการบริการได้รับการประเมินอย่างยอดเยี่ยม 
         10.3 การท างานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยนโยบายเปิดเผยเป็นหลัก 
  10.4 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  ในการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโดยเสมอภาคและเท่าเทียม 
 
 
 
 
 

ล าดับที่  21 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

    "บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคง
ของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ" 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด 
ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 9 ของกฎหมาย เพ่ือให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด ข้อมูลข่าวสารที่
จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยู่ด้วยให้ลบ
หรือตัดทอนหรือท าโดยประกาศอ่ืนใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น  บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสีย
เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอส าเนา(copy right)  หรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของ
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจะต้องรวบรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (public 
inspection) ได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรียก
ค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้ค านึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมี
กฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดโดย
กฎกระทรวง(ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู)  
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จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  จึงเห็นความส าคัญศูนย์ 
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ จึงได้จัดท ากิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540”  เพ่ืออบรมให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทและสิทธิหน้าที่ของตนเอง   

3.วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ืออบรมเจ้าหน้าที่และประชาชนที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 

ของราชการ พ.ศ.2540 
3.2 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อย่างถูกต้อง 
3.3 เพ่ือให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทและสิทธิหน้าที่ของตนเอง   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
4.2 ประชาชนที่สนใจ หมู่ 1 – 16 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

6. วิธีการด าเนินการ 
  1. ประชุมเพ่ือวางกรอบและแนวทางการจัดอบรม 
  2. แต่งตั้งคณะท างาน 
  3. หนังสือเชิญประชุม 
  4. จัดประชุมและบรรยาย (พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ,สาระส าคัญของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ, สิทธิ
ของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐) 
  5. รายงานและติดตามผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารเพ่ือปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง                                
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กองสวัสดิการสังคม 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ 

ราชการ 
  ๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่าง
ถูกต้อง 
   ๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของตนอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 

ล าดับที่  22 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ ภาพ 
เสียง กลิ่น หรือมี ลักษณะประสมกันสารสนเทศ คือ ข้อมูล ข่าวสาร ข่าว ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือ
ประสบการณ์ อยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ เสียง สัญลักษณ์ หรือกลิ่น ที่
ถูกน ามาผ่านกระบวนการประมวลผล ด้วยวิธีการที่ เรียก ว่า กรรมวิธีจัดการข้อมูล (Data Manipulation) และ

ผลที่ได้อาจแสดงผลออกมาในรูปแบบของสื่อประเภทต่าง เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ แผนที่ แผ่นใส ฯลฯ  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  จึงเห็นความส าคัญของ 
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ
และหลากหลาย” ให้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูล
ต่าง ๆ  ให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน 

3.วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือให้บริการ ค าแนะน าผู้ที่มีขอรับข้อมูลข่าวสาร 
3.2 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปิดเผยเป็นหลัก 
3.3 เพ่ือให้ผู้มาใช้บริการมีศูนย์บริการที่สะดวก รวดเร็ว  ยกระดับคุณภาพการบริการ ยิ้มแย้ม 

แจ่มใส  ใส่ใจบริการ  ประชาชนผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
4.2 ประชาชน หมู่ 1 – 16  
4.3 บุคคลทั่วไป 
4.4 หน่วยงานราชการอ่ืน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

6. วิธีการด าเนินการ 
  1. ประชุมเพ่ือวางกรอบและแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร(ปรับปรุง) 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
  3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
  4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าจุดประชาสัมพันธ์     
  5. แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน       
  6. รายงานและติดตามผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารเพ่ือปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง                                
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด 

   10.2 คุณภาพการบริการได้รับการประเมินอย่างยอดเยี่ยม 
         10.3 การท างานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  โดยนโยบายเปิดเผยเป็นหลัก 
  10.4 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  ในการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโดยเสมอภาคและเท่าเทียม 
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ล าดับที่  23 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล
จานใหญ่” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   ภารกิจส่วนหนึ่งของ การด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 
2540 โดยเป็นกระบวนการ ที่ส่งเสริมสิทธิการได้รู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน  
รวมทั้งเป็นกลไก ที่ส าคัญในการผลักดันให้เกิดกระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  ที่น า ไปสู่การบริหาร 
ราชการแผ่นดินที่มีความโปร่งใส การเปิดเผยและการตรวจสอบได้ในด้านข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นกระบวนการ
หนึ่ง ที่จะน าไปสู่การสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน ดังนั้น ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีกระบวนการเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ ชัดเจนและ
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในหน่วยงานที่เหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การขจัด ความไม่โปร่งใสและการ
ด าเนินการตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่เน้นการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารและการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูนั้น หน่วยงาน ของรัฐจ าเป็นต้องจัดระบบและช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่
หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบข้อมูลมากที่สุด การจัดระบบและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้น 
สามารถด าเนินการได้ ตามศักยภาพของหน่วยงาน เช่น การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านข้อมูลข่าวสารและ
สารสนเทศ การประกาศข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานหรือมีการเผยแพร่ด้วยวิธีการและสื่ออ่ืน  ๆ เช่น ทางวิทยุ
ชุมชน เว็บไซต์ของหน่วยงาน หอกระจายข่าว  เสียงตามสาย  แผ่นพับ ใบปลิว การจัดนิทรรศการ เป็นต้น ซึ่ง
เป็นการ จัดระบบและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมายและการด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนได้ 
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเข้าถึงได้มากท่ีสุด 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  จึงเห็นความส าคัญ 
ของข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่”  ให้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  เป็น
ประโยชน์ต่อการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ  ให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน
และเข้าถึงได้ง่าย 

3.วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือป้องกันการเรื่องร้องเรียนในกรณีฝ่าฝืนพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540  
2) เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างส่วนงานภายในกับหน่วยงานภายนอก  

ที่เก่ียวข้อง  
3) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  
4) เพ่ือเป็นการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และน าข้อมูลข่าวสารมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม 

การปฏิบัติงานของบุคลากรและการพัฒนาองค์กร 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

6. วิธีการด าเนินการ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและจัดการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  

2. จัดท าระเบียบและขั้นตอนการจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเป็นระบบ  
3. จัดท าการจัดท าแผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดการข้อมูลของหน่วยงาน  
4. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  
5. มีการทบทวนผลส าเร็จของการจัดการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

  6. รายงานและติดตามผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารเพ่ือปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง                                
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีหลากหลาย 

ช่องทางและเข้าถึงง่าย 
   10.2 ระเบียบและขั้นตอนการจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเป็นระบบ มีแผนภาพ 

แสดงขั้นตอนการจัดการข้อมูลของหน่วยงานผู้ใช้บริการเข้าใจง่ายและมีความพึงพอใจการใช้ข้อมูลอย่างสูงสุด 
         10.3 การท างานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  โดยนโยบายเปิดเผยเป็นหลัก 
  10.4 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  ในการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
ล าดับที่  24 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการบริหารงานจากส่วนกลาง  เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการ
และแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง   การพัฒนาท้องถิ่นนั้นยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้น
ประชาชนจึงมีบทบาทส าคัญในการก าหนดอนาคตของชุมชนของตนเอง ไม่ว่าจะร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน
และร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตน  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ จึงได้จัดเวทีประชาคมขึ้น  เพ่ือรับทราบ
ปัญหา ความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และ
ความต้องการของชุมชนเพ่ีอจะได้รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ พิจารณา น ามาจัดท าแผนพัฒนาต าบล ให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  และความเจริญของท้องถิ่นยิ่งขึ้น
ต่อไป 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  จึงเห็นความส าคัญ 
ของการรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหา ความต้องการของประชาชน
จึงได้จัดท าโครงการประชาคมแผนชุมชน เพ่ีอจะได้รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ พิจารณา น ามาจัดท า
แผนพัฒนาต าบล ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  และความเจริญ
ของท้องถิ่น 
3.วัตถุประสงค์ 
 

  3.๑ เพ่ือรับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชน 
  3.๒ เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  3.๓ เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาต าบลให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
  3.๔ เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
  3.๕ เพ่ือสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอบต.  ประชาชน  และประชาสัมพันธ์งาน
ของอบต. 
            3.๖  ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชน 

3.๗ เพ่ืออ านวยความสะดวกประชาชนในการช าระภาษี ให้ค าปรึกษาด้านภาษีและด้าน 
กฎหมายเบื้องต้น  รับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชน หมู่ 1 – 16 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

๑.  ประชาคมหมู่บ้าน(เวทีประชาชน) หมู่ที่ ๑ – ๑6   
           ๒.  ประชาคมต าบล  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
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6. วิธีการด าเนินการ 
๖.๑ จัดประชุมคณะท างาน เพ่ือวางแผนปฏิบัติการ 

  ๖.๒ ประสานงาน สมาชิก อบต. / ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน/หน่วยงานราชการ   
            ๖.๓ ประชาสัมพันธ์การจัดประชาคมหมู่บ้านให้ทุกหมู่บ้านทราบ  
  ๖.4  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
  ๖.5  ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์  ถึง  พฤษภาคม  ของทุกปี 

8. งบประมาณด าเนินการ 
30,000.-(สามหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๙.๑ ได้รับทราบปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน 

  ๙.๒ ได้รับข้อมูลเพ่ือน ามาจัดท าแผนพัฒนาต าบลได้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
อย่างแท้จริง 
  ๙.๓ ประชาชนมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

๙.๔ ได้รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย น ามาปรับปรุงแก้ไข ในการบริหารงาน 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดการพัฒนาต่อไป 

       ๙.๕  ประชาชนได้ทราบถึงบทบาท อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่และ
บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อการพัฒนาต าบลของตน 
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ล าดับที่  25 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   “บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลา
อันรวดเร็ว”  ดังนั้น การรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนจึงเป็นการใช้สิทธิของประชาชนที่สามารถกระท าได้ใน
กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกลไกการท าหน้าที่ของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือให้การบริการใน
การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  สะดวกรวดเร็วในการให้บริการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาปัญหาความ
เดือดร้อน  ช่วยเหลือในด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหา  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ จึงไดมี้มาตรการการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราว 
ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่เพ่ือให้การบริการในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  สะดวกรวดเร็ว
ในการให้บริการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาปัญหาความเดือดร้อน  ช่วยเหลือในด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหา  
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 

(๑) เพ่ือสนับสนุนนโยบายการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
ภาครัฐ ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)  
  (๒) เพ่ือส่งเสริมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมระดับต าบล ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
ให้มีจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต น าไปสู่การปฏิบัติราชการแบบธรรมาภิบาล 
  (3) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ค าแนะน าและค าปรึกษา  ปัญหาความเดือดร้อน  
ช่วยเหลือในด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหา  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  (4)  เพ่ือให้การบริการในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ชัดเจนและการให้บริการสะดวก
รวดเร็ว เป็นธรรมและเที่ยงตรง โดยเสมอภาคและเท่าเทียมทุกชนชั้นโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  (5) เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ที่มุ่งเน้นความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ ซื่อสัตย์สุจริต สร้างทัศนคติ ค่านิยม ต่อต้านผู้มีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพร้อมเป็นตัวอย่างที่
ดีให้แก่ครอบครัวและสังคม  
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

เจ้าหน้าที่  ต าแหน่ง นิติกร 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
6.  วิธีการด าเนินการ 

     1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   
2. ด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
3. รายงานผลการด าเนินการและแจ้งความคืบหน้าให้ผู้บริหารทราบ  
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
                 10.1 ปัญหาความเดือดร้อน ความขัดแย้งในชุมชนได้รับการแก้ไขและไกล่เกลี่ยลดลง   

 10.2  มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนที่เดือดร้อน มีปัญหา  
 10.3  ประชาชนมีที่พ่ึงพิงด้านกฎหมายและเข้ารับบริการปรึกษาปัญหาด้านต่างๆ 

      10.4 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่
เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล    
จานใหญ่ยิ่งขึ้น 

 
 

 

 

ล าดับที่  26 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   ราชการส่วนท้องถิ่น (รวมทั้ง อบต.) สามารถด าเนินการควบคุมปัญหาด้าน สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่
ว่าจะเป็นการควบคุมเรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การรักษาความสะอาด ในที่  หรือทางสาธารณะ สถาน
สาธารณะ การรักษาความสะอาดของแม่น้ าล าคลอง การควบคุมดูแลกิจการตลาด สถานสาธารณะ การรักษา
ความสะอาดของแม่น้ าล าคลอง การควบคุมดูแลกิจการตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสม
อาหาร รวมทั้งกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน  โรงงานขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ หรือโรคติดต่ออันตราย เกิดขึ้นในเขต
ท้องที่ ก็มีมาตรการในการควบคุม และการจัดการ เพ่ือการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ใน
พ้ืนที่นั้นได้แม้ว่าราชการส่วนท้องถิ่น (รวมทั้ง อบต.) จะมีอ านาจด าเนินการ และควบคุมเรื่องต่างๆ ข้างต้นแล้ว 
ซึ่งนับว่า เป็นมาตรการการป้องกัน และควบคุมเบื้องต้น เพ่ือมิให้เกิดปัญหาต่อประชาชน ในชุมชนท้องถิ่นนั้น  
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แต่โดยข้อเท็จจริง ราชการส่วนท้องถิ่น (อบต.) ก็ไม่อาจด าเนินการให้ครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จึงได้ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น มีอ านาจด าเนินการ ในกรณีที่เกิดเหตุ
เดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชน ซึ่งหมายถึง "การกระท าใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของคนข้างเคียง" ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ตามหลักการเหตุร าคาญ จึงมิใช่เรื่องที่คอขาดบาดตาย แต่เป็นเรื่องที่กระทบต่อการด ารงชีวิตโดยปกติ
สุข ประกอบกับสังคมไทย มีลักษณะที่ถ้อยทีถ้อยอาศัย ที่ไม่ชอบฟ้องร้อง หรือเป็นความกัน จึงมักไม่มีการ
ร้องเรียน แม้ว่าจะเกิดเหตุร าคาญแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่เหลืออดเหลือทนเสียแล้ว หรือไม่เช่นนั้นก็เป็นกรณีที่
โกรธกัน ก็จะร้องเรียนกันทุกเรื่อง นี่คือ ความไม่พอดีของสังคมไทย 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ จึงได้มีมาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ด้าน 
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ตามหลักการเหตุร าคาญซึ่งหมายถึง "การกระท าใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของคนข้างเคียง" ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือการรักษาความสงบสุขของชุมชน  
2. เพ่ือให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความเคารพสิทธิ และไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน  

  3.  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ค าแนะน าและค าปรึกษา  ปัญหาความเดือดร้อน  
ช่วยเหลือในด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหา  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  4.  เพ่ือให้การบริการในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ชัดเจนและการให้บริการสะดวก
รวดเร็ว เป็นธรรมและเที่ยงตรง โดยเสมอภาคและเท่าเทียมทุกชนชั้นโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนหมู่ 1 – 16 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

เขตพ้ืนที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
6.  วิธีการด าเนินการ 

     1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   
2. ด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
3. รายงานผลการด าเนินการและแจ้งความคืบหน้าให้ผู้บริหารทราบ  

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

8.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
                 10.1 ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขและ 
ไกล่เกลี่ยลดลง   

 10.2  มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนที่เดือดร้อน มีปัญหา  
 10.3  ประชาชนมีที่พ่ึงพิงด้านกฎหมายและเข้ารับบริการปรึกษาปัญหาด้านต่างๆ 

      10.4  ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ีพึงปรารถนา ชุมชนเข้มแข็ง  
 

 

 

 

ล าดับที่  27 
1.  ชื่อโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   “บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลา
อันรวดเร็ว”  ดังนั้น การรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนจึงเป็นการใช้สิทธิของประชาชนที่สามารถกระท าได้ใน
กรณีท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกลไกการท าหน้าที่ของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้การบริการใน
การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  สะดวกรวดเร็วในการให้บริการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาปัญหาความ
เดือดร้อน  ช่วยเหลือในด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ จึงได้มีกิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่เพ่ือให้การบริการในการรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  สะดวกรวดเร็วในการให้บริการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาปัญหาความเดือดร้อน  
ช่วยเหลือในด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบรวมถึงค าแนะน า  แนวทางการด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป     
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3.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบตามเวลา 

ที่ก าหนด  
2. เพ่ือให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความเคารพสิทธิ และไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน  

  3.  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ค าแนะน าและค าปรึกษา  ปัญหาความเดือดร้อน  
ช่วยเหลือในด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบรวมถึงค าแนะน า  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  4.  เพ่ือให้การบริการในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ชัดเจนและการให้บริการสะดวก
รวดเร็ว เป็นธรรมและเที่ยงตรง โดยเสมอภาคและเท่าเทียมทุกชนชั้นโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

เขตพ้ืนที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
6.  วิธีการด าเนินการ 

     1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   
2. ด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
3. รายงานผลการด าเนินการและแจ้งความคืบหน้าให้ผู้บริหารทราบ  

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

8.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
                 10.1 ปัญหาเหตุ ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลดลงและได้รับการแก้ไข 

 10.2  มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนที่เดือดร้อน มีปัญหา  
 10.3  ประชาชนมีที่พ่ึงพิงด้านกฎหมายและเข้ารับบริการปรึกษาปัญหาด้านต่างๆ 

      10.4  ประชาชนได้รับการบริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน  
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3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ล าดับที่  28 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลฯ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา  
บทบาทอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก 
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น โดย 
ก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการ 
ก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของ 
ตนเองโดยเฉพาะ1นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นคือ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก าหนด 
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของ 
ท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้น และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ก าหนดรูปแบบ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นอิสระมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ 
สอดคล้ องกับแนวทางการพัฒ นา  มาจัดท ารายละเอียดโครงการ  ในด้ าน เป้ าหมายผลผลิต  ผลลัพ ธ์           
งบประมาณ  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความส าเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรม               
ที่จะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้  คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคม
ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  แล้วน าไป
ปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปีให้สมบูรณ์ต่อไป  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  จึงเห็นความส าคัญ 
ของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลฯ  จัดเวทีประชาคมเพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและ
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปี ในการพัฒนาต าบลต่อไป 

3.วัตถุประสงค์ 
  3.๑ เพ่ือรับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชน 
  3.๒ เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  3.๓ เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาต าบลให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
  3.๔ เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
  3.5 ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชน 

3.6 เพ่ืออ านวยความสะดวกประชาชนในการช าระภาษี ให้ค าปรึกษาด้านภาษีและด้าน 
กฎหมายเบื้องต้น  รับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชน หมู่ 1 – 16 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
6. วิธีการด าเนินการ 

๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ 
  ๖.๒ ประสานงาน สมาชิก อบต. / ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน/หน่วยงานราชการ   
            ๖.๓ ประชาสัมพันธ์การจัดประชาคมหมู่บ้านให้ทุกหมู่บ้านทราบ  
  ๖.4  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
  ๖.5  ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระหว่างเดือน ตุลาคม  ถึง  กันยายน  ของทุกปี 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานนโยบายและแผน  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๙.๑ ได้รับทราบปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน 

  ๙.๒ ได้รับข้อมูลเพ่ือน ามาจัดท าแผนพัฒนาต าบลได้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
อย่างแท้จริง 
  ๙.๓ ประชาชนมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

๙.๔ ได้รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย น ามาปรับปรุงแก้ไข ในการบริหารงาน 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดการพัฒนาต่อไป 

       ๙.๕  ประชาชนได้ทราบถึงบทบาท อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคอนกามและ 
บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อการพัฒนาต าบลของตน 
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ล าดับที่  29 
1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

 แผนชุมชน หมายถึง กิจกรรมการพัฒนาที่เกิดข้ึน จากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพ่ือจัด 
ท าแผนขึ้นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ให้เป็นไปตามความต้องการและ
สามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันได้ โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิด ร่วมก าหนดแนวทาง และ
กิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการค านึงถึงศักยภาพ 
ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที ่มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๒๒๔ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รัฐบาลก าหนดนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดิน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการส่งเสริมสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กร
อ านวยการบูรณาการทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผน
ชุมชน และแผนระดับต่าง ๆ ในพื้นที่  

  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลคอนจานใหญ่  จึงเห็น
ความส าคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  จัดเวทีประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ  แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาต าบลต่อไป 
3.วัตถุประสงค ์
  3.๑ เพ่ือรับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง 
  3.๒ เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  3.๓ เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาต าบลให้สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนและเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
  3.๔ เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
  3.5 ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชน หมู่ 1 – 16 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
6. วิธีการด าเนินการ 

๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนฯ 
  ๖.๒ ประสานงาน สมาชิก อบต. / ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน/หน่วยงานราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
            ๖.๓ ประชาสัมพันธ์การจัดประชาคมหมู่บ้านให้ทุกหมู่บ้านทราบ  
  ๖.4  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
  ๖.5  ติดตามและประเมินผล 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระหว่างเดือน ตุลาคม  ถึง  กันยายน  ของทุกปี 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.๑ ได้รับทราบปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

  11.๒ ได้รับข้อมูลเพ่ือน ามาจัดท าแผนพัฒนาต าบลไห้สอดคล้องกับความต้องการของ 
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 

  10.๓ ประชาชนมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
10.4 ได้รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย น ามาปรับปรุงแก้ไข ในการบริหารงาน 

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดการพัฒนาต่อไป 
       10.๕  ประชาชนได้ทราบถึงบทบาท อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

และบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อการพัฒนาต าบลของตน 
 
 
 
 

ล าดับที่  30 
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการบริหารงานจากส่วนกลาง  เพ่ือให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการและแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง   การพัฒนาท้องถิ่นนั้นยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประชาชนจึงมีบทบาทส าคัญในการก าหนดอนาคตของชุมชนของตนเอง ไม่ว่าจะร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน
และร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตน  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ จึงได้จัดเวทีประชาคมขึ้น  เพ่ือรับทราบ
ปัญหา ความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา  และ
ความต้องการของชุมชนเพ่ีอจะได้รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ พิจารณา น ามาจัดท าแผนพัฒนาต าบล ให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  และความเจริญของท้องถิ่นยิ่งขึ้น
ต่อไป 
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3.วัตถุประสงค์ 
 3.๑ เพ่ือรับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชน 
 3.๒ เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 3.๓ เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาต าบลให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
 3.๔ เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
 3.๕ เพ่ือสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอบต.  ประชาชน  และประชาสัมพันธ์งานของ อบต. 
          3.๖  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชน 

3.๗ เพ่ืออ านวยความสะดวกประชาชนในการช าระภาษี ให้ค าปรึกษาด้านภาษีและด้านกฎหมาย 
เบื้องต้นรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชน หมู่ 1 – 16 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
6. วิธีการด าเนินการ 

๖.๑ จัดประชุมคณะท างาน เพ่ือวางแผนปฏิบัติการ 
  ๖.๒ ประสานงาน สมาชิก อบต. / ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน/หน่วยงานราชการ   
            ๖.๓  ประชาสัมพันธ์การจัดประชาคมหมู่บ้านให้ทุกหมู่บ้านทราบ  
  ๖.๔ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
  ๖.๕ ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระหว่างเดือน ตุลาคม  ถึง  กันยายน  ของทุกปี 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานนโยบายและแผน  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.๑ ได้รับทราบปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน 

  10.๒ ได้รับข้อมูลเพ่ือน ามาจัดท าแผนพัฒนาต าบลได้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
อย่างแท้จริง 

  10.๓ ประชาชนมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
10.๔ ได้รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย น ามาปรับปรุงแก้ไข ในการบริหารงาน 

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดการพัฒนาต่อไป 
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       10.๕  ประชาชนได้ทราบถึงบทบาท อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
และบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อการพัฒนาต าบลของตน 

 
 
 
 

ล าดับที่  31 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  เป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและการปฏิบัติ 
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจหรือไม่  ตลอดจนเป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการ
ได้  โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินการที่จะ
น าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการด าเนินการซึ่งจะบ่งชี้
ว่ากระบวนการ  วิธีการ  แผน  หรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จ  บรรลุตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  จึงเห็นความส าคัญ 
ของกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
การด าเนินการที่จะน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการ
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด  
3.วัตถุประสงค ์
  3.๑ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  3.๒ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือ
ยุติการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด  
  3.๓ เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.๔ เพ่ือเสนอแนะแนวคิดการพัฒนาและทางเลือกนโยบายใหม่ ๆ ให้ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลทราบ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
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6. วิธีการด าเนินการ 
๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  ๖.4  ด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ๖.5  ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระหว่างเดือน ตุลาคม  ถึง  กันยายน  ของทุกปี 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.๑ ได้รับทราบปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

  10.๒ ได้รับข้อมูลเพ่ือน ามามาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย 
  10.๓ เสนอแนะแนวคิดการพัฒนาและทางเลือกนโยบายใหม่ ๆ ให้ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทราบ  
 
 
 
 
 

ล าดับที่  32 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลจานใหญ่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  เป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและการปฏิบัติ 
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจหรือไม่  ตลอดจนเป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการ
ได้  โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินการที่จะ
น าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการด าเนินการซึ่งจะบ่งชี้
ว่ากระบวนการ  วิธีการ  แผน  หรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จ  บรรลุตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด 
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จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  จึงเห็นความส าคัญ 
ของมาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จานใหญ่  โดยได้แต่งตั้งกามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินการที่จะน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการ
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด  
3.วัตถุประสงค ์
  3.๑ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  3.๒ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือ
ยุติการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด  
  3.๓ เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.๔ เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
6. วิธีการด าเนินการ 

๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ๖.4  ด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ๖.5  ติดตามและประเมินผล ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระหว่างเดือน ตุลาคม  ถึง  กันยายน  ของทุกปี 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.๑ ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ 

  10.๒ ได้รับข้อมูลเพ่ือน ามามาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายให้ดีขึ้น 
  10.๓ เสนอแนะแนวคิดการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 

68 



มิติที่  4 : การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

ล าดับที ่ 33 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เงินแผ่นดินนั้น   คือเงินของประชาชนทั้งชาติ 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  การจัดวางระบบการควบคุมภายใน หมายถึง  การก าหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุมและ
น ามาใช้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ  การควบคุมภายใน  
หมายถึง  กระบวนการที่ผู้ก ากับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับของหน่วยงานรับตรวจ  ก าหนดให้มีขึ้น
เพ่ือให้มีความมั่นใจสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ การ
ด าเนินงาน (Operation : O) การรายงานทางการเงิน (Financial : F)  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C)    การจัดให้มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและ
เพียงพอนั้น  ขึ้นอยู่กับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ  ผู้บริหารหรือผู้น าของหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ต้องด าเนินการเพ่ือความมั่นใจได้ว่าหน่วยงานของตน  มี
โครงสร้างการควบคุมภายในที่เหมาะสม  ติดตามและปรับปรุงให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้การ
ควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิผลอยู่เสมอ  ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในและการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็น
สิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี  นอกจานี้ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเอง
และต่อองค์กร  และควรมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอในหลักการพ้ืนฐานของการควบคุมภายในและให้
ความส าคัญของการจัดให้มีการควบคุมภายใน 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  จึงเห็นความส าคัญในการ 
ควบคุมภายในองค์กร  จึงได้จัดท าโครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน เพ่ือติดตามและปรับปรุงให้ทันกับ
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมีโครงสร้างการควบคุมภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิผลอยู่เสมอ   
3.วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
3.2  มีรายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ 
3.3  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
3.4  เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร  พนักงาน/ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
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6. วิธีการด าเนินการ 

6.1  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรควบคุมภำยในของแต่ละส่วนรำชกำร   
6.2  ก ำหนดขอบเขตควบคุมก ำกับดูแล ชี้แจง แนะน ำ กำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน ให้ 

ถูกต้องได้มำตรฐำนกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรก ำหนด
มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544   

6.3  รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในกำรจัดท ำระบบกำรควบคุม 
ภำยใน ภำยในส ำนัก/ส่วนรำชกำร ต่อคณะกรรมกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน   ทรำบ ตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ.2544 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การด าเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 

   10.2 รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาได้ 
   10.3 เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

10.4 เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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ล าดับที่  34 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เงินแผ่นดินนั้น   คือเงินของประชาชนทั้งชาติ 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  การจัดวางระบบการควบคุมภายใน หมายถึง  การก าหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุมและ
น ามาใช้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ  การควบคุมภายใน  
หมายถึง  กระบวนการที่ผู้ก ากับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับของหน่วยงานรับตรวจ  ก าหนดให้มีขึ้น
เพ่ือให้มีความมั่นใจสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ การ
ด าเนินงาน (Operation : O) การรายงานทางการเงิน (Financial : F)  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C)    การจัดให้มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและ
เพียงพอนั้น  ขึ้นอยู่กับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ  ผู้บริหารหรือผู้น าของหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ต้องด าเนินการเพ่ือความมั่นใจได้ว่าหน่วยงานของตน  มี
โครงสร้างการควบคุมภายในที่เหมาะสม  ติดตามและปรับปรุงให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้การ
ควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิผลอยู่เสมอ  ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในและการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็น
สิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี  นอกจานี้ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเอง
และต่อองค์กร  และควรมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอในหลักการพ้ืนฐานของการควบคุมภายในและให้
ความส าคัญของการจัดให้มีการควบคุมภายใน 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  จึงเห็นความส าคัญในการ 
ควบคุมภายในองค์กร  จึงได้จัดท ากิจกรรมติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือติดตามและปรับปรุง
ให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิผล  อยู่เสมอ   
3.วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
3.2  มีรายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ 
3.3  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
3.4  เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร  พนักงาน/ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
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6. วิธีการด าเนินการ 

1. กำรรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ข้อ 6   ของระดับส่วนงำนย่อย ให้แตล่ะส่วนรำชกำร 
รำยงำนผลเสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ภำยในเดือน กันยำยน ของทุกปี 

2. กำรรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ข้อ 6 ของระดับองค์กร ให้รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำร 
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ำกับดูแล และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ภำยในสิ้นเดือนกันยำยน ของทุกปี 

3. แบบรำยงำนที่ต้องรำยงำนรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย 
4. ส่วนรำชกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนให้จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นปัจจุบันด้วย 
5. ให้น ำควำมเสี่ยงตำมหนังสือสั่งกำร ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0805/ว 

194  ลงวันที่ 19  มกรำคม 2553 เรื่องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น ำกิจกรรม  “ความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญ” ไปจัดวางระบบควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง ด้วย 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การด าเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 

   10.2 รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาได้ 
   10.3 เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

10.4 เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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ล าดับที่  35 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

  การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing  Monitoring) คือ  การติดตามการ
ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมในระหว่างการปฏิบัติงาน  อาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  หรือ การ
ประเมินผลแบบต่อเนื่อง  การประเมินที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผลของการควบคุม  ณ  ช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่งที่ก าหนด  โดยขอบเขตและความถี่ในการประเมินรายครั้งขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงและ
ประสิทธิผลของวิธีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก  การติดตามประเมินผล  เป็นวิธีการที่ช่ วยให้ฝ่าย
บริหารมีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีการปฏิบัติตาม  ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลโดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานและการประเมินผลเป็นรายครั้ง  อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ  เพ่ือให้ความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดหรือออกแบบไว้เพียงพอ  เหมาะสม  มี
ประสิทธิผลหรือต้องปรับปรุง  มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริง  ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไข
อย่างเหมาะสมและทันเวลา  ผู้บริหารต้องก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับความ
เพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  และก าหนดให้การติดตามประเมินผลเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานและจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการโดยตรง   

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  จึงเห็นความส าคัญในการ 
ควบคุมภายในองค์กร  จึงได้จัดท ามาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
จานใหญ่ เพ่ือติดตามและปรับปรุงให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่
เหมาะสมมีประสิทธิผล  อยู่เสมอ   
3.วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
3.2  เพ่ือน าผลการควบคุมภายในมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
3.3  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
3.4  เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร  พนักงาน/ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
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6. วิธีการด าเนินการ 

1. กำรรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ข้อ 6   ของระดับส่วนงำนย่อย ให้แต่ละส่วนรำชกำร 
รำยงำนผลเสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ภำยในเดือน กันยำยน ของทุกปี 

2. กำรรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ข้อ 6 ของระดับองค์กร ให้รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำร 
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ำกับดูแล และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ภำยในสิ้นเดือนกันยำยน ของทุกปี 

3. แบบรำยงำนที่ต้องรำยงำนรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย 
4. ส่วนรำชกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนให้จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นปัจจุบันด้วย 
5. ให้น ำควำมเสี่ยงตำมหนังสือสั่งกำร ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0805/ว 

194  ลงวันที่ 19  มกรำคม 2553 เรื่องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น ำกิจกรรม  “ความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญ” ไปจัดวางระบบควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง ด้วย 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การด าเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 

   10.2 น าข้อมูลการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
   10.3 เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

10.4 เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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      4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 

ล าดับที่  36 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ  การจ่าย  และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๑๐๑/๑   ให้หัวหน้าหน่วยงาน
คลังจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเพ่ือ
น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส  และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดย
เปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่น
รับทราบรายงานดังกล่าว  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  จึงเห็นความส าคัญใน 
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. จึงได้จัดท ากิจกรรม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ  การจ่าย  และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ดังกล่าว   
3.วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ  
อปท. 

3.2  เพ่ือรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
3.3  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
3.4  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร  พนักงาน/ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

6. วิธีการด าเนินการ 
1. มอบหมำยงำนให้เจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องด ำเนินกำร 
2. ด ำเนินกำรตำมระเบียบ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 
3. สรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี งบกำรเงินประจ ำปี 
4. ส่งเอกสำรประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น หอกระจำยข่ำว เสียงตำมสำย 

สตง. บอร์ดประชำสัมพันธ์ประจ ำหมู่บ้ำน เว๊ปไซด์อบต.  บอร์ดประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน ฯลฯ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

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

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การด าเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 

   10.2 การประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติราชการ รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้ 
รับทราบ 

   10.3 เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
10.4 เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

 
      4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

ล าดับที่  37 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมายท้องถิ่น  ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  
เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน  
ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่  การด าเนินการอย่างเคร่งครัด  ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิด
จากเรื่องขาดความรอบคอบ  ความช านาญ ประสบการณ์  หรือขาดความรู้  กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  
ค าสั่ง  เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น  หากแต่เกิด
จากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย  ระเบียบ  หรือกฎเกณฑ์  เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ 
ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย  
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชน  หรือการ
พัฒนาท้องถิ่น  ขาดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า  
เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  จึงจ าเป็นที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องมีความรู้  ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย  ค าสั่ง  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่
ส าคัญและที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ต้องเสี่ยงกับการ
กระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ   
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  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  จึงเห็นความส าคัญใน 
ส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้  จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมายท้องถิ่น  ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคอนกาม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรู้และความเข้าใจใน
กฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  หรือการมีกฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่ง  หลักเกณฑ์  ต่าง ๆ  ใหม่ ๆ  
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ดังกล่าว   
3.วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น มีการเรียนรู้  ความเข้าใจ  เนื้อหาและ 
สาระส าคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ลดความผิดพลาดและความเสียหายจาก 
การเข้าใจเพ่ือหากฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่คลาดเคลื่อน 

3.3 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น มีความเข้าใจตัวกฎหมายขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และท าให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

3.4 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น สามารถบริหารงานในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้อย่างส าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

1.1  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.2  ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.3  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.4  บุคคลที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1  ประชุมจัดเตรียมคณะท างาน 
  6.2  ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม 
  6.3  จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ 
  6.4  ด าเนินการตามโครงการ 
  6.5  กรอกแบบสอบถามก่อนเข้าประชุมเพ่ือประเมินความรู้ก่อนประชุม 
  6.6  กรอกแบบสอบถามหลังประชุมเพ่ือประเมินความรู้หลังประชุม 
  6.7  สรุปและประเมินผลการจัดท าโครงการ    
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น สามารถเรียนรู้  ท าความเข้าใจในเนื้อหา 
และสาระส าคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.  เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น สามารถลดความผิดพลาดและความ 
เสียหายจากการเข้าใจเพ่ือหากฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่คลาดเคลื่อน 

3. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจตัวบทกฎหมายขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และท าให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นสามารถบริหารงานในองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นได้อย่างส าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 

 

 

ล าดับที่  38 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาระบบ
การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง และเป็นรากฐานของการปกครองแบบประชาธิปไตยได้
อย่างแท้จริง โดยได้ก าหนดให้มีการจัดแบ่งและถ่ายโอนภารกิจและทรัพยากรการบริหารจากรัฐบาลสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง ดังนั้น จึงเป็นที่คาดหวังได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทอย่าง
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยในอนาคต ด้วยเหตุผลดังกล่าว การ
พัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการ
ให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่
องค์การบริหารส่วนต าบลคอนกาม  ได้ด าเนินการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น  การด าเนินการทางวินัย และเทคนิคการ
ประชุมสภา อีกทั้งมีเจตคติที่เกื้อกูลต่อการท างานร่วมกันในด้าน พ.ร.บ. ท้องถิ่น ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและปฏิบัติงานได้โดยไม่ผิดระเบียบข้อกฎหมาย และเพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลโดยยึดหลักการบริหารแบบธรรมมาภิบาล  
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ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดการกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  ขึ้น จาก
หลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  จึงเห็นความส าคัญในส่งเสริมสนับสนุนการ
ให้ความรู้  จึงได้จัดท าโครงการกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  หรือการมีกฎหมาย  
ระเบียบ  ค าสั่ง  หลักเกณฑ์  ต่าง ๆ  ใหม่ ๆ  เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ   
3.วัตถุประสงค์ 

3..๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจ ในหลักการบริหารงานท้องถิ่น  
3.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจในระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.๓ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจในเทคนิคและแนวทางการประชุมสภา 

ท้องถิ่น  
3.๔ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีในด้านการบริหารงานและนามาปรับมาใช้ใน 

งานได้จริง  
3.๕ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการดาเนินการทางวินัยและสิทธิ 

ประโยชน์และสวัสดิการผู้บริหารท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2  ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.4 บุคคลที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1  ประชุมจัดเตรียมคณะท างาน 
  6.2  ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม 
  6.3  จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ 
  6.4  ด าเนินการตามโครงการ 
  6.5  กรอกแบบสอบถามก่อนเข้าประชุมเพ่ือประเมินความรู้ก่อนประชุม 
  6.6  กรอกแบบสอบถามหลังประชุมเพ่ือประเมินความรู้หลังประชุม 
  6.7  สรุปและประเมินผลการจัดท าโครงการ    
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

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

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการบริหารงานท้องถิ่น  
10.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เรียนรู้และเข้าใจในระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
10.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เรียนรู้และเข้าใจในเทคนิคและแนวทางการประชุมสภาท้องถิ่น  
10.๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีทัศนคติที่ดีในด้านการบริหารงานและน ามาปรับใช้ในงานได้จริง 
 
 
 
 

ล าดับที่  39 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ก้าวย่างอีกขั้นหนึ่งของการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ซึ่งถือว่ามีความส าคัญที่สุดในห้วงระยะ
หลังนี้ ได้แก่ การประกาศใช้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่ออกตามรัฐธรรมนูญมาตรา 284 ซึ่งได้วางหลักการส าคัญของการกระจายอ านาจ
เอาไว้ โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบการก าหนดอ านาจหน้าที่ในการ
จัดระบบการให้บริการสาธารณะของท้องถิ่น  รวมถึงการถ่ายโอนภารกิจอ านาจหน้าที่และรายได้ต่างๆ อัน
หลากหลายของรัฐบาลจากส่วนกลางลงไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะในช่วงหลังจากนี้ ระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน ในอันดับ
แรก บทบาทของราชการส่วนภูมิภาคที่เคยเป็นเสมือนผู้บังคับบัญชาของราชการส่วนท้องถิ่นจะเปลี่ยนไป โดย
หันไปเน้นหนักในทางด้านของการก ากับดูแลมากกว่าอ่ืนใด ในอันดับต่อมา ขนาดของราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคต้องปรับตัวให้มีขนาดเล็กลง ในขณะที่ราชการส่วนท้องถิ่นจะถูกขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
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พิจารณาโครงสร้างทางกฎหมายดังกล่าวโดยรวมแล้ว จะพบว่าโครงสร้างเช่นนี้ยึดถือหลักการ 
แบ่งแยกอ านาจค่อนข้างเคร่งครัด ภายใต้กลไกการคานอ านาจระหว่างสภาฯกับนายกฯ โดยแต่ละฝ่ายไม่
เกี่ยวข้องกันเท่าใดนัก กล่าวคือ ฝ่ายสภาไม่สามารถจะอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารได้  ขณะที่นายกฯ ไม่
อาจจะยุบสภาได้เช่นเดียวกัน เพราะทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารต่างก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
นั่นเอง กอปรด้วยปัจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ อีกหลายประการ อย่างเช่น การที่กฎหมายระบุกลวิธีในการแก้ไขปัญหา
กรณีสภาท้องถิ่น ไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมเอาไว้อย่างชัดเจน จะท าให้ปัญหาการเล่นเกมการเมืองในทางสภา ทั้งการต่อรองผลประโยชน์ 
การไม่เข้าประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไร้เหตุผล การดันทุรังไม่ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
ฯลฯ ย่อมส่งผลท าให้การปกครองท้องถิ่นของไทยจะมีเสถียรภาพทางการเมืองยิ่งขึ้น ก้าวข้ามผ่านความ
อ่อนแอในเชิงสถาบันอย่างในอดีตที่ผ่านมา “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท าการงานของตนเองได้ 
(Making local government work) มิใช่การให้แต่ละฝ่ายคานอ านาจ และตรวจสอบการท างานกันเอง
อย่างมากเกินกว่าที่ระบบจะสามารถท าหน้าที่การงานอยา่งเป็นรูปธรรม” 
  ด้วยเหตุนี้ ประเด็นเรื่องการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจจึงเป็นที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์
อย่างมากว่า จะประสบปัญหาในกรณีที่ฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาเป็นกลุ่มการเมืองเดียวกัน ท าให้ไม่มีฝ่ายค้านใน
สภาเทศบาล และส่งผลให้นายกฯ มีอ านาจมากขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ระบบการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  โดยตรงเป็นไปตามหลักการ “ฝ่ายบริหารที่เข้มแข็ง” (Strong Executive) หากแต่การมี
ฝ่ายบริหารที่เข้มแข็งแต่ปราศจากกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุล  เช่น การจ ากัดวาระการด ารงต าแหน่ง การ
ตรวจสอบการใช้อ านาจ การถอดถอนจากฝ่ายนิติบัญญัติ ก็จะส่งผลให้โครงสร้างทางการเมืองมีเอกภาพต่ าใน
การที่จะสร้างระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) ให้เกิดข้ึนได้อย่างแท้จริง 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ จึงได้กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี 
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  การตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจเป็นหลักการส าคัญ
ของการกระจายอ านาจ ก็จะส่งผลให้โครงสร้างทางการเมืองมีเอกภาพต่ าในการที่จะสร้างระบบการตรวจสอบ
และถ่วงดุล (check and balance) ให้เกิดข้ึนได้อย่างแท้จริง 
3.วัตถุประสงค์ 

3..๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจ ในหลักการบริหารงานท้องถิ่น  
3.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจในระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.๓ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจในการตรวจสอบการบริหารงานของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนกาม 
3.๔ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีในด้านการบริหารงานและเข้าใจสิทธิและ 

หน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในการปฏิบัติงาน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 



4.1  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2  ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.4 บุคคลที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1  ประชุมจัดเตรียมคณะท างาน 
  6.2  ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม 
  6.3  จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ 
  6.4  ด าเนินการตามโครงการ 
  6.5  กรอกแบบสอบถามก่อนเข้าประชุมเพ่ือประเมินความรู้ก่อนประชุม 
  6.6  กรอกแบบสอบถามหลังประชุมเพ่ือประเมินความรู้หลังประชุม 
  6.7  สรุปและประเมินผลการจัดท าโครงการ    
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการบริหารงานท้องถิ่น  
10.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เรียนรู้และเข้าใจในระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
10.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เรียนรู้และเข้าใจในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลจานใหญ่  
10.๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีทัศนคติที่ดีในด้านการบริหารงานและน ามาปรับใช้ในงานได้จริง 
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ล าดับที่  40 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ก้าวย่างอีกขั้นหนึ่งของการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ซึ่งถือว่ามีความส าคัญที่สุดในห้วงระยะ
หลังนี้ ได้แก่ การประกาศใช้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่ออกตามรัฐธรรมนูญมาตรา 284 ซึ่งได้วางหลักการส าคัญของการกระจายอ านาจ
เอาไว้ โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบการก าหนดอ านาจหน้าที่ในการ
จัดระบบการให้บริการสาธารณะของท้องถิ่น  รวมถึงการถ่ายโอนภารกิจอ านาจหน้าที่และรายได้ต่างๆ อัน
หลากหลายของรัฐบาลจากส่วนกลางลงไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะในช่วงหลังจากนี้ ระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน ในอันดับ
แรก บทบาทของราชการส่วนภูมิภาคที่เคยเป็นเสมือนผู้บังคับบัญชาของราชการส่วนท้องถิ่นจะเปลี่ยนไป โดย
หันไปเน้นหนักในทางด้านของการก ากับดูแลมากกว่าอ่ืนใด ในอันดับต่อมา ขนาดของราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคต้องปรับตัวให้มีขนาดเล็กลง ในขณะที่ราชการส่วนท้องถิ่นจะถูกขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท าการงานของตนเองได้ (Making local government work) 
มิใช่การให้แต่ละฝ่ายคานอ านาจ และตรวจสอบการท างานกันเองอย่างมากเกินกว่าที่ระบบจะสามารถท า
หน้าที่การงานอย่างเป็นรูปธรรม” 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ จึงได้กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  เพ่ือพัฒนาตนเองและปฏิบัติงานได้โดยไม่ผิดระเบียบข้อกฎหมาย 
และเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยยึดหลักการบริหารแบบธรรมมาภิบาล 
3.วัตถุประสงค์ 

3..๑ เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้เรียนรู้และเข้าใจ ในหลักการบริหารงาน 
ท้องถิ่น  

3.๒ เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้เรียนรู้และเข้าใจในระเบียบและข้อ 
กฎหมายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.๓ เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้เรียนรู้และเข้าใจในการตรวจสอบการ 
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

3.๔ เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีทัศนคติที่ดีในด้านการบริหารงานและ 
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในการปฏิบัติงาน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2  ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.4 บุคคลที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1  ประชุมจัดเตรียมคณะท างาน 
  6.2  ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม 
  6.3  จัดเตรียมเอกสาร สถานที ่
  6.4  ด าเนินการตามโครงการ 
  6.5  กรอกแบบสอบถามก่อนเข้าประชุมเพ่ือประเมินความรู้ก่อนประชุม 
  6.6  กรอกแบบสอบถามหลังประชุมเพ่ือประเมินความรู้หลังประชุม 
  6.7  สรุปและประเมินผลการจัดท าโครงการ    
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการบริหารงานท้องถิ่น  
10.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เรียนรู้และเข้าใจในระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
10.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เรียนรู้และเข้าใจในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลจานใหญ่  
10.๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีทัศนคติที่ดีในด้านการบริหารงานและน ามาปรับใช้ในงานได้จริง 
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4.4  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community)  และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

ล าดับที่  41 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตและเครือข่ายวินัย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการ
พัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญใน
กระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่าง
แท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุจอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ตลอดจน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง การด าเนินการทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นแต่เดิมมาได้อิงอาศัยระบบวินัยของข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม  นับแต่มีการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๐ ต่อมาในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มีผลใช้บังคับ ซึ่งมีหลักการให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะการด าเนินการทางวินัยเอง ดังนั้น ผู้บริหารท้องถิ่น 
(นายก อปท.) จึงเป็นผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ที่ เป็นผู้ ใต้บังคับบัญชา (บางครั้งอาจมีการยืมตัวข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน)  ซึ่งยังขาด
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนการด าเนินการทางวินัย  ทั้งผู้ออก
ค าสั่งและผู้เป็นกรรมการสอบสวน ด้วยเหตุนี้ได้กลายเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการใช้ดุลยพินิจหรือการสั่งการซึ่ง
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย การไม่เข้าใจบทบาท อ านาจและหน้าที่อันแท้จริง ก่อให้เกิดความขัดแย้ง  จนน าไปสู่
การร้องเรียน ฟ้องร้องเป็นคดีความจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดความด้อยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนานัปการ   

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ จึงไดม้ีมาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย 
ด้านการป้องกันการทุจริตและเครือข่ายวินัย  เพ่ือพัฒนาตนเองและปฏิบัติงานได้โดยไม่ผิดระเบียบข้อกฎหมาย 
และเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยยึดหลักการบริหารแบบธรรมมาภิบาล 
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3.วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสร้างเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยให้แก่อบต. และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถขอตัวเครือข่ายคณะกรรมการ
สอบสวนไปช่วยปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสอบสวนได้ รวมทั้งการเรียนรู้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

               3.2 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง  

3.3 เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายภาครัฐ ท าให้ไม่ต้องฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่นทั้งหมด  
3.4 เพ่ือเร่งรัดให้เกิดความยุติธรรมและความเป็นธรรมในกระบวนการด าเนินการทางวินัย 

ของพนักงานส่วนท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจานใหญ่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2  ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.4 เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1  ประชุมจัดเตรียมคณะท างาน 
  6.2  ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม 
  6.3  จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ 
  6.4  ด าเนินการตามโครงการ 
  6.5  กรอกแบบสอบถามก่อนเข้าประชุมเพ่ือประเมินความรู้ก่อนประชุม 
  6.6  กรอกแบบสอบถามหลังประชุมเพ่ือประเมินความรู้หลังประชุม 
  6.7  สรุปและประเมินผลการจัดท าโครงการ    
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.๑ สามารถสร้างเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยให้แก่อบต. และองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด  
10.๒ พัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมอย่าง 

ต่อเนื่อง  
10.๓ ประหยัดค่าใช้จ่ายภาครัฐ ท าให้ไม่ต้องฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่นทั้งหมด  
10.๔  ท าให้เกิดความยุติธรรมและความเป็นธรรมในกระบวนการด าเนินการทางวินัย 

ของพนักงานส่วนท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจานใหญ่ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
เรื่อง  แผนปฏิบัติการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  

------------------------------------------------------ 

     ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564)    
ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และนโยบายของรัฐบาล      
ข้อที่ 10  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ  ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม  จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ  โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 นั้น เป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมต่าง ๆ  ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  ซึ่งมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ส านักงาน  ป.ป.ช.  ก าหนดให้แล้วเสร็จนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  ระยะ  4  ปี  (พ.ศ.2561-2564)  ต่อไป 

              ประกาศ ณ วันที่  29  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2560 

 
             (นายอ าไพ  พระอารักษ์) 

            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
 
 
 

 
 
 
 

 


