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ค าน า 
  จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการ 
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา  สู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดใน
การปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สถานการณ์การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  โดยจะต้องตอบ
โจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง และเพ่ือให้เกิด
การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 
  ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ  ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แจ้งใหญ่  จึงแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต โดยการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้
สอดคล้องตามคู่มือการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 
– 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแจ้งใหญ่  ต่อไป  
 
 
 
 
           สานักงานปลัด 
        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
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ส่วนที่  1   
บทน า  

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

พ.ศ. 2562 -2564 
1. สภาพทั่วไป 
 

 1.1  ประวัติความเป็นมา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2540 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2540  มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 35.27  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  37,413 ไร่ ในเขตต าบลหนองแจ้งใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา  ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  ประมาณ  101  กิโลเมตร 

 1.2 ลักษณะท่ีตั้ง 
   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ตั้งอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอบัวใหญ่

ประมาณ   3.5  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียงดังนี้ 
    ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับ   ต าบลห้วยยาง 
    ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับ ต าบลโนนทองหลาง 
    ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 
    ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ ต าบลโนนทองหลางและต าบลหนองบัวสะอาด 
 1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
    ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ มีพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง  ลักษณะ 
ภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น 
 1.4 ประชากร 
          ต าบลหนองแจ้งใหญ่มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด ๑,๘๙๖ ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น ๖,๖38 คน  
แยกเป็น ชาย ๓,๓63  คน  หญิง    ๓,๒75  คน   มีความหนาแน่น  195  คนต่อตารางกิโลเมตร   (ส ารวจเมื่อ 
กันยาย  2559 )   ดังตารางดังนี้ 
ตารางแสดงจ านวนประชากร 

ต าบล บ้าน หมู่ที ่ ครัวเรือน (หลัง) 
จ านวนประชากร 

รวมท้ังสิ้น 
เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) 

หนองแจ้งใหญ่ หนองแจ้งใหญ่ 
หญ้าคา 
บุเสมา 
แจ้งเจริญ 
เสมาทอง 
ตลุกยาง 
อีโค 
โนนมะเฟือง 
ดอนเค็ง 
หนองไข่ผ า 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

๑85 
315 
260 
272 
150 
67 

๑88 
๑47 
๗7 

๒35 

274 
468 
469 
462 
341 
119 
386 
320 
122 
402 

๒๖6 
465 
445 
454 
351 
106 
349 
306 
๑45 
๓88 

540 
9๓3 
914 
916 
692 
225 
735 

6626 
๒๖7 
๗90 
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วิสัยทัศน์  
 " สิ่งแวดล้อมท่ีดี  มีวัฒนธรรม ก้าวน าเศรษฐกิจ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง" 
 
พันธกิจ ( Mission )  

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น  เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
2. การรักษาความสะอาดของถนน   ทางน้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
3. การป้องกันและระงับโรคติดต่อในพ้ืนที่ 
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
5. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
7. คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. การบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

 
  
1. ก ารวิเคราะห์ความเสี่ยงใสการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยง 
ของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจ
เกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ ซึ่งการทุจริตระดับท้องถิ่นมีปัจจัยมาจากการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป้าหมายแท้จริงของการกระจายอ านาจนี้เพ่ือให้สามารถด าเนินการตอบสนองการให้บริการต่างๆ
ในพ้ืนที่โดยไม่ต้องรอจากส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ  แต่จาก
แนวทางในการปฏิบัติทาให้แนวโน้มการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกัน  โดยลักษณะการทุจริตมีอาจเกิด
จากด้านงบประมาณ ,ด้านบุคลากร,ด้านระเบียบกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติ,ด้านคุณธรรมจริยธรรม,การขาด
ความรู้ ความเข้าใจของคนในพื้นที ่ที่ไม่สามารรถปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบได้การตรวจสอบที่ไม่คลอบคลุมหรือ
ขาดประสิทธิภาพ หรือแม้แต่การใช้อิทธิพลในท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ 
 
  ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
  ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วน 
ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด 
คุณธรรมจริยธรรม 
  ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน 
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
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  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น 
ประเด็นได้ ดังนี้ 
  ๑) โอกาสแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายที่
ไม่เข้มแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท า
ให้เกิดการทุจริต 
  ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยมท าให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
  ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสการทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
  ๔) การผูกขาดในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาดได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
  ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๗) มีค่านิยมที่ผิดปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นการยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่
ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญต่อบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
2. หลักการเหตุผล 
  ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561 – 2564) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอ
และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ ประกอบกับคาสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ และนโยบายของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557 ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่  จึงแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้สอดคล้อง
ตามคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แจ้งใหญ่ ต่อไป และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูป
แบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล  ภายใต้วิสัยทัศน์ : 
ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปี
ข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม 
นานาอารยประเทศ 
 

3. วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 
  1. เพ่ือแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
  2. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
  3. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  
  5. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ที่มี 
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
 
4. เป้าหมาย 
  1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกัน 
แห่งประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
  3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
และตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม 
  5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริต 
และประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
  1. เป็นกลไกและเครื่องมือที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้การ
บริหารงานมีความโปร่งใส 
  2. จัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหาการ
ทุจริตได้ 
  3. ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทธาของประชาชนต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
  4. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จัดท าแผนป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติ
แล้วจะส่งผลถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ด้วย  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.2562 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
  
 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ  
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1.การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต  
 
 
 
 
 

1.1 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ 
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการฝ่ายการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ าขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
(1) โครงการจัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ผู้บริหารสมาชิกสภาและ
พนักงานส่วนต าบล 
(2) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐยุคใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
- มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (1) กิจกรรมจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ  
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1.การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต  

1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น  
 
 

1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
         - กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต 
1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
       (1) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       (2) โครงการ Big Cleaning 
1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
       (1) โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าร ิ
เศรษฐกิจพอเพียง (มีออม ไม่มีอด)        
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20,000 
20,000 

 
 

20,000 

 
20,000 

 
20,000 
20,000 

 
 

20,000 

 
 

 1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน  
 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
(1) น าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(2) โครงการชวนน้องเข้าวัด 
(3) โครงการจิตอาสาและหมู่บ้านรักษาศีล 5 
1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
- โครงการรณรงค์การอยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุข 

 

 
20,000 

- 
- 
 

- 
30,000 

 

 
20,000 

- 
- 
 

- 
30,000 

 

 
20,000 

- 
- 
 

- 
30,000 

 
 

 

  รวม จ านวน        13              โครงการ 350,000 350,000 350,000  
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 มิต ิ ภารกิจตามมิติ  
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2.การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร  

 2.1 ก าหนดให้มีระเบียบเปน็แนวทางปฏิบตัิภายใน/การออกคาสั่งให้ถือ 
ปฏิบัต ิ
กิจกรรม : จัดท าประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
วัตถุประสงค ์: เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

- ผู้บริหารประกาศนโยบายเก่ียวกับความโปร่งใส/ตรวจสอบได ้

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

 2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม : ก าหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/ค าสั่ง/ระเบียบเปน็แนวทาง 
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างกระบวนการที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทกุข้ันตอน 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม
ทั้งในเร่ืองการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือนและการ
มอบหมายงาน 
(1) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
(2) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2.2.2 การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหา
พัสด ุการใช้ประโยชน์ในทรัพยส์ินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏบิัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
(1) กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างให้สาธารณะชนทราบ 
(2) กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี 
2.2.3 การสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชน 
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลอืกปฏิบัติ 
โดยให้ความส าคัญดงันี ้
- กิจกรรมจัดให้มีคู่มืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการ 
ราชการส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ  
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2.การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.3 มาตรการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้า 
ที่ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการเกี่ยวกับการ 
บริการประชาชนในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ส านักงาน  
(1) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
- เปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐาน ระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน 
- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ 
ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์การ
บริหารสวนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
- มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพ่ือลดขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
- 
- 
- 
 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
- 
- 
 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
- 
- 
 
 
 
- 
 

 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ 
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงานบุคคลใน
การด าเนินกิจการ 
ความประพฤติปฏิบัติ 
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 
- โครงการแม่ดีเด่น 
- กิจกรรมยกย่องผู้ที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
10,000 

- 

 
10,000 

- 

 
10,000 

- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ  
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2.การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

 2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบ หรือ
รับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

2.5.1 จัดท าข้อตกลงระหว่างบคุลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าทีร่าชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ด ี
- จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
2.5.2 ให้ความร่วมมือกับหนว่ยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ไดด้ าเนินการตาม 
อ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ ่
- มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแจ้งใหญ ่
2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบด าเนินการให้เปน็ไปตาม กฎหมาย 
 กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบคุลากรในองคก์ารบริหารสว่นต าบลที่ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
- มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน” 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 

รวม จ านวน 15  โครงการ 10,000    
 3 การส่งเสริม
บทบาทและการ 
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1  จัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ในช่องทางที่เป็นการ 
อ านวยความสะดวกแก่ 
ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ของ อปท.ได้ 
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง 
ราชการ 
- มาตรการ “จัดต้ังศูนย์ข้อมูลขา่วสาร” 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการบรหิารงานบคุคล การบริหาร 
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลางรายงานผล 
การปฏิบัติงานที ่อปท.ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
- กิจกรรมการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารด้านการเงนิ การคลัง พัสดุและทรัพย์สิน 
ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
3.1.3 มีการประกาศ เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบัการปฏิบัติราชการทีเ่ป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
- โครงการจัดทาวารสารสื่อประชาสัมพันธ์ 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

150,000 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

150,000 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

150,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ  
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
3. การส่งเสริม
บทบาทและ 
การมีส่วนร่วม
ของภาค 
ประชาชน 

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ 
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการ 
ตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบ 
ต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
  (1) โครงการเปิดเวทีประชาคมระดับต าบลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) โครงการจัดเวทีประชาคม (จัดท าแผนชุมชน) 
  (3) กิจกรรม จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ 
โดยสะดวก 
- มาตรการ ก าหนดช่องทางร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการ 
จัดการเรื่องร้องเรียน เรื่องราวร้องทุกข์ท่ีส านักงาน/ที่ท าการก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน   
3.2.3 มีการรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู้ร้องเรียน 
/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลาและแจ้งผลการด าเนินการ 
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(1)มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(2)กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
 

 
 
 

50,000 
20,000 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
 

50,000 
20,000 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
 

50,000 
20,000 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
- 

 

11 



 
 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ  
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
3. การส่งเสริม
บทบาทและ 
การมีส่วนร่วม
ของภาค 
ประชาชน 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดท า 
งบประมาณ 
- มาตรการแต่งตั้งเป็นกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
- มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง 
3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- มาตรการแต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

รวม จ านวน  12  โครงการ 220,000    
4. การสริม
สร้างและ
ปรับปรุง 
กลไกในการ
ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
- มาตรการ “จัดท ารายงานการควบคุมภายใน” 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการ
จัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการการติดตาม
การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล 
- กิจกรรม ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 

 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ  
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
4. การสริม
สร้างและ
ปรับปรุง 
กลไกในการ
ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.2 การสนบัสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิ
หรือการบริหารราชการ 
ตามช่องทางทีส่ามารถ 
ดาเนินการได ้

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมสีว่นร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ พนักงานจา้ง 
- มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแผนอัตราก่ าลังและและแผนพฒันาบุคลากร 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมสีว่นร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
ประมาณการรับ-จ่ายเงนิ การหาประโยชน์จากทรัพยส์ินของทางราชการ 
- กิจกรรมการรายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณให้ประชาชนทราบ 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 
- โครงการจัดอบรมให้ความรู้ที่เก่ียวกับงานพัสดุ 
 

 
 
- 
 
 
- 
 
 

15,000 

 
 
- 
 
 
- 
 
 

15,000 

 
 
- 
 
 
- 
 
 

15,000 

 

 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่
ก าหนดไว้ 
- โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงานสมาชิกสภา 
4.3.2 ส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทในการ
ตรวจสอบกาปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบที่ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
- กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เช่น การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู้ถาม รวมทั้งให้มีการ 
ปรึกษาหารือในร่างข้อบัญญัติ ญัตติที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา 

 
 
 

50,000 
 
 
 

- 
 

 
 
 

50,000 
 
 
 

- 
 

 
 
 

50,000 
 
 
 

- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ  
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
4. การสริม
สร้างและ
ปรับปรุง 
กลไกในการ
ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
     - กิจกรรมสร้างชุมชนเฝ้าระวังการคอรัปชั่น 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
     - มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังการต่อต้านการ 
ทุจริต 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 

รวม จ านวน .9 โครงการ 65,000    
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ส่วนที ่3 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 
 1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายการเมือง ฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อ : โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ สัมมนา ศึกษาดูงานส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนิน
ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 25 ปี เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้ง
ภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้  ความรอบคอบ  และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการหาวิชาการ
ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคน
ในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้มีส านึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม 
ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็น
อย่างดีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจ าเป็นมาก ในการพัฒนาองค์กร การให้การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม
ให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนต าบลบาล/พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่เป็น
เรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ด้านเศรษฐกิจชุมชน คุณธรรมจริยธรรม และด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ได้มีความรู้เพ่ิมเติม ในด้านการพัฒนาอาชีพในพ้ืนที่ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีโอกาสศึกษาดูงาน ชุมชนต้นแบบในเรื่องบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นการเปิดโลกทัศน์ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานอ่ืน ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้าน ประสานความสัมพันธ์อันดี ภายใน
องค์กรและชุมชนตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป 
 
3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ได้เรียนรู้หลักการบริหาร 
งานของท้องถิ่นอ่ืนที่ประสบความส าเร็จ น ามาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 2. เพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 3. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล / พนักงานจ้างได้เรียนรู้และเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักการ
บริหารงานท้องถิ่นในด้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ 
 4. เพ่ือให้คณะผู้บริหารงานท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้างได้เรียนรู้และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
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3 เป้าหมาย 
 1 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และภารกิจของ 
ตนเองและมีวิสัยทัศน์เพ่ิมมากข้ึน 
 2 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามนโยบายของ
รัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น 
 3 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  พนักงานส่วนต าบล พนักงาน 
จ้างมีความรัก ความสามัคคี สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือน ามาปฏิบัติงานและพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 
5. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการโดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารและขออนุมัติงบประมาณ 
 2. ด าเนินงานตามโครงการ 
 3. อบรมสัมมนา 
 4. ศึกษาดูงาน 
 5 ประเมินโครงการ 
 6. สรุปโครงการและรายงานผล 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ 2562 - 2564) 
7. สถานที ่
 - 
8. งบประมาณ 
  200,000 บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ได้พัฒนาวิสัยทัศน์และนาความรู้ 
มาปรับใช้ในท้องถิ่นของตนเอง 
 2 พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้างต าบลหนองแจ้งใหญ่ ได้เรียนรู้และเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานตาม
หลักการบริหารงานท้องถิ่นและนโยบายของรัฐบาล 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  มีความรัก  ความสามัคคี  สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือน ามาปฏิบัติงานและ
พัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
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โครงการที่ 2 
๑. ชื่อ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้น
กว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ยังส่งผลถึงเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งท า
ให้ภมูิคุ้มกันของเดก็เยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา ลดน้อยลงจนเกิดปัญหาต่าง ๆ ของสังคม
ตามมา เช่น ส าหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติดเกมส์ ส าหรับองค์กรของรัฐ ได้แก่ปัญหาการท างานที่ไม่มีความสุข 
ปัญหาความสามัคคีในองค์กร ปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น เป็นต้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ได้เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว และได้ด าเนินการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร โดยได้เล็งเห็นว่าวิธีการจะแก้ไขปัญหาทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น นั้น จะต้องอาศัย
กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ท าให้เกิดสมาธิและสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มข้าราชการและพนักงาน กลุ่มผู้สูงอายุและสตรีจะช่วยท าให้มีจิตใจ
พ้ืนฐานที่โอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซึ่งจะท าให้พ้ืนฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและ
จริยธรรม ย่อมส่งผลให้เป็นคนดี และสามารถแก้ปัญหาสังคมได ้และท าให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ยึด 
หลักธรรมาภิบาล 
 2 เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 3 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 4 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 5 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ภาครัฐ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างประชาชนในพื้นท่ีต าบล
หนองแจ้งใหญ่  ร่วมท าบุญตักบาตร ฟังธรรมทุกวันพระ ประมาณ 70 คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 - ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างประชาชนในพื้นท่ีได้มีส่วน
ร่วมในการท าบุญตักบาตรทุกวันพระ 
 - ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้มีการปฏิบัติธรรม ส่งเสริมด้านศีลธรรมจริยธรรม ให้เกิดข้ึนใน
ชุมชนและองค์กร เพ่ือเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทางสังคมด้านต่าง ๆ 
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5. วิธีด าเนินการ 
 การวางแผน 
 - นัดหมายผู้รับผิดชอบเพื่อประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน/เตรียมงาน 
 - ร่างโครงการ 
 - เสนอโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ (ถ้ามี) 
 - แบ่ง/มอบหมายหน้าที่/ส ารวจพื้นที่, จัดเตรียมเอกสาร/วสัดุอุปกรณ์,ติดต่อประสานงาน 
 
 การปฏิบัติ 
 - ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 - เตรียมงาน 
 - ด าเนินโครงการตามก าหนดการ 
 - ท าบุญใส่บาตร ถวายภัตราหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์   (ทุกวันพระ) 
 - ฟังพระธรรมเทศนา 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
 
7. สถานที ่
    ต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
8. งบประมาณ 
 - 20,000 บาท 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1 เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชน สังคม มีความสงบและสันติสุขเพ่ิมมากขึ้น 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ตลอดจนเด็กและเยาวชนประชาชน และ
พุทธศาสนิกชน สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเพ่ิมมากขึ้น 
 ๓. วัดได้เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน พระภิกษุสงฆ์ได้ท าหน้าที่เป็นผู้น าทางจิตใจ และได้
ประกอบกิจกรรมทางพุทธทางศาสนาได้มากยิ่งขึ้น 
 4 ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ลดน้อยลง 
 
10. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 



 
 
 
โครงการที่ 3 
1. ชื่อ : มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจิต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564 ) ซึ่งมุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 
10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝัง ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตขึ้นเพ่ือให้สามารถแปลงยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต แก่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเมือง ฝ่ายข้าราชการประจ า 
ตลอดจนลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 - รวบรวมข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต เช่น กฎหมาย ป.ป.ช. 
มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
 - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผ่าน
โครงการ/กิจกรรม 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 - ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 - จ านวนข้อมูล/องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
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โครงการที่ 4 
1. ชื่อ : กิจกรรมจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลก าหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญและถือเป็นวาระ
แห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้รวบรวมหลักการและแนวคิดที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีผลประโยชน์ส่วนตัวอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัด
อยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
จึงได้จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รวบรวมแนวคิดพร้อมตัวอย่าง เพ่ือบริหารจัดการระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณะ ที่มผีลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
 - เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ให้บุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - มีคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่   
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่    
 
6. วิธีด าเนินการ 
 - ศึกษารวบรวมข้อมูล 
 - จัดท าร่าง คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - ตรวจสอบความถูกต้อง  
 - จัดท าคู่ มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - ประชาสัมพันธ์คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
8. งบประมาณ 
 - ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  มีคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อ : กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจิต 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาจริยธรรมมักถูกสังคมมองว่าเป็นเรื่องนามธรรมที่เกิดจากจิตส านึกของบุคคล น้อยคนนักที่จะเห็นว่า
เป็นปัญหาหลักส าคัญของประเทศเหมือนปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมือง เพราะการแก้ปัญหาจริยธรรมไม่
สามารถสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่สังคมได้ ประกอบกับปัจจุบันปัญหาจริยธรรมและการทุจริตคอร์รัปชั่นมี
ความสลับซับซ้อนขึ้นไปเป็นล าดับ รวมถึงค่านิยมที่สร้างความแปลกแยกจนท าให้คนไทยไม่สามารถแยกแยะ
ความถูกผิดดีชั่วได้ จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง ฟ้ืนฟูคนในชาติให้มีจิตส านึกที่ดีร่วมกันด้วยกลยุทธ์การสร้าง
คนคุณภาพและสังคมคุณธรรมให้สามารถต้านทานต่อกระแสวัตถุนิยมในสังคมยุคปัจจุบัน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วน ในการต่อต้านการทุจริต 
 
4. เป้าหมาย 
  -ทุกภาคส่วนทราบถึงบทบาท หน้าที่ของตนเองในการป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
 
5. วิธีด าเนินการ 
 - ประชุมวางแผนด าเนินโครงการ 
 - จัดท านิทรรศการบอร์ดประชาสัมพันธ์ แผนผังขั้นตอนการการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่น 
 
6. งบประมาณ 
 - 20,000 บาท 
 
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 - ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
 
8. พื้นที่ด าเนินการ 
 -  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่   
 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
 
10. ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด 
 - ประชาชนทุกภาคส่วนทราบถึงบทบาท หน้าที่ของตนในการมีส่วนร่วมป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น 
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โครงการที่ 2 
๑. ชื่อ : โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายรัฐบาลและจังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินโครงการ คลอง
สวย น้ าใส คนไทยมีความสุข เพ่ือแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าในล าคลอง ที่เป็นปัญหาและสะสมมานาน ท าให้ไม่สามารถ
น าน้ ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกทั้งยังท า ให้สูญเสียความสวยงามของ
ทัศนียภาพของริมฝั่งคลองและยังเป็นการลดการแพร่พันธุ์ของสัตว์น้ าเช่น กุ้ง หอย ปู ปลา และอ่ืนๆ และส่งผล
กระทบต่อสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านต าบลหนองแจ้งใหญ่  ปัญหาน้ าในล าคลองเกิดจากคลองเป็นที่รองรับน้ า
เสียและของเสียจากแหล่งก าเนิดต่างๆ เช่น บ้านเรือน ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมที่ทิ้งลงมาโดยไม่ได้รับการบ าบัด
อย่างดีพอ จึงส่งผลให้ไม่สามารถน าน้ าในคลองไปใช้เพ่ือประโยชน์อ่ืนใดได้นอกจากการคมนานคมสัญจรทางน้ า
เท่านั้นดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ได้ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว จึงจัดโครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยการปลูกแพผักบุ้งริมคลอง  ซึ่งผักบุ้งเป็นพืชที่สามารถดูดตะกอนดินในน้ าได้ จะ
ช่วยให้คลองมีน้าใสสะอาดขึ้น เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์สัตว์น้ าได้ชาวบ้านต าบลหนองแจ้งใหญ่ สามารถนา
น้ ามาใช้ในการอุปโภคได้และน าผักบุ้งมาบริโภคหรือประกอบอาหารในแต่ละวันเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
อีกทางหนึ่งและยึดถือปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และส่งเสริมการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในล าคลอง เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติของต าบลหนองแจ้งใหญ่ สืบต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ืออนุรักษ์ล าคลองและฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าในล าคลองให้สะอาด 
 2. เพ่ืออนุรักษ์สัตว์น้ าที่มีอยู่ในล าคลองและเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของสัตว์น้ าต่อไป 
 3. เพ่ือลดปริมาณวัชพืช เช่น ผักตบชวา บริเวณริมคลอง  
 4. เพ่ือให้ชาวบ้าน  มีผักบุ้งไว้บริโภค 
 5. เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ล าคลอง ให้มีภูมิทัศน์ 
              ที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอนาคตต่อไป 
 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่   
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ 2562 - 2564) 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 - เขียนโครงการเสนอขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 - ชี้แจงชาวบ้าน เพ่ือบอกถึงจุดประสงค์และจุดมุ่งหมายของโครงการให้ทราบ 
 - ส ารวจพื้นที ่ ที่จะด าเนินการจัดท าโครงการ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 
 - จัดด าเนินงานโครงการตามวันเวลาที่ก าหนด 
 - ประเมินผลโครงการและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
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๗. สถานทีด่ าเนินการ 
  บริเวณหน้าล าคลอง 
๘. งบประมาณ 
 20,000 บาท 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. หนองน้ าและคลอง มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพน้าดีขึ้น 
 2. หนองน้ าและคลอง มีการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ าเพ่ิมมากข้ึน 
 3. ลดปริมาณวัชพืช บริเวณหนองน้ าในต าบล 
 4. ชาวบ้าน มีผักบุ้งไว้บริโภคและเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 
 5. หนองน้ าและคลอง มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมากข้ึน เป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติใน
อนาคตต่อไป         
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โครงการที่ 3 
๑. ชื่อ : โครงการรณรงค์ท าความสะอาดชุมชนร่วมกัน (Big Cleaning Day) 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา ได้ริเริ่มโครงการ  ด้วยความร่วมมือของส่วนราชการ ภาคส่วน
ต่างๆ และประชาชน ในการพัฒนาชุมชน สถานที่ส าคัญต่างๆร่วมกัน ด้วยการตัดหญ้า เก็บกวาดหญ้าและใบไม้ 
รวมถึงเก็บขยะ อาทิ ภายในเขตบริเวณวัด  ชุมชน   เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย   ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นเมืองสะอาดได้จริง ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกท้องถิน่ในการช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักความสะอาดของประชาชนใน
ชุมชน เพ่ือการพัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดของชุมชนร่วมกัน อีกทั้งกิจกรรมการท าความสะอาดชุมชนยัง
สอดคล้องกับโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลชุดปัจจุบันด้วย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ร่วมกับ โรงเรียน วัด เห็นความส าคัญของการ ท าความ
สะอาดชุมชนร่วมกัน จึงได้จัดท าโครงการ “รณรงค์ท าความสะอาดชุมชนร่วมกัน (Big Cleaning Day)” ขึ้น เพ่ือจัด
กิจกรรมรณรงค์ท าความสะอาดสถานที่สาธารณะต่างๆในชุมชน อาทิเช่น ถนนทางเดินเท้า   วัด และ โรงเรียน ใน
เขตพ้ืนที่หนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  ให้สะอาดเรียบร้อย เป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับชุมชน
อ่ืนๆที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งยังเป็นการกระตุ้นการสร้างจิตส านึกการรักษาความสะอาดให้กับประชาชนในพื้นท่ีด้วย 
  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมการรักษาความสะอาดในชุมชน 
 ๒. เพ่ือรณรงค์ท าความสะอาดสถานที่สาธารณะในชุมชน ถนน ทางเดินเท้า  ตลอดจนอาคารสถานที่ส าคัญ 
เช่น วัด และ โรงเรียน 
 ๓. เพ่ือให้ผู้น าชุมชน ครู อาจารย์ นักเรียน เจ้าหน้าทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่ม/องค์กร ภาคส่วนต่างๆ 
และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมการท าความสะอาดชุมชน สถานที่และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆร่วมกัน ให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ๔ เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เห็นความส าคัญของการดูแลรักษาความสะอาดของชุมชน
ร่วมกัน 
 
๔. เป้าหมาย 
  ท าความสะอาดสถานที่สาธารณะ และสถานที่ส าคัญต่างๆในชุมชน เช่น ถนน ทางเดินเท้า  วัด 
และโรงเรียน ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาโดย ผู้น าชุมชน ครู อาจารย์ 
นักเรียน เจ้าหน้าทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่ม/องค์กร ภาคส่วนต่างๆ และประชาชนทั่วไปประมาณ  ๑๐๐  คน 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
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๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่และคณะผู้อ านวยการ 
               โรงเรียน  
 ๒. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการท ากิจกรรม (Big Cleaning Day) 
 ๓. ประสานงานกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการเตรียมความพร้อมเรื่องก าลังคน ยานพาหนะ      
              และน้ าใช้ส าหรับการท าความสะอาดสถานที่ต่างๆในชุมชน 
 ๔. ประสานงานกับฝ่ายช่างไฟฟ้าในการเตรียมความพร้อมเรื่องก าลังคน รถกระเช้า เพ่ือการท าความสะอาด      
              ผนัง เพดานของอาคาร สถานที่ต่างๆ 
 ๕. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบพร้อมเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๖. จัดกิจกรรมรณรงค์ท าความสะอาดชุมชนร่วมกัน (Big Cleaning Day) ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
 ๗. ประเมินผลโครงการและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
 
๗. สถานที่ด าเนินการ 
 สถานที่สาธารณะ และสถานที่ส าคัญต่างๆในชุมชน เช่น ถนน ทางเดินเท้า  วัดและโรงเรียน ในเขตพ้ืนที่
ต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
  
๘. งบประมาณ 
 20,000 บาท 
 
๙. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ร่วมกับ โรงเรียนวัด  
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑ สถานที่สาธารณะ และสถานที่ส าคัญต่างๆในชุมชน เช่น ถนน ทางเดินเท้า วัด และโรงเรียน ในเขตพ้ืนที่
ต าบลหนองแจ้งใหญ่ สะอาดเรียบร้อย เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนอื่นๆท่ีอยู่ใกล้เคียง 
 ๒ สภาพแวดล้อมของชุมชน มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง มากยิ่งขึ้น 
 ๓ ประชาชนเห็นความส าคัญของการดูแลรักษาความสะอาดของชุมชนร่วมกัน 
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โครงการที่ 4 
 
1. ชื่อ : โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มีออม ไม่มีอด) 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนภายในเขต
ต าบลได้มีการประกอบอาชีพทางการเกษตร เพ่ือเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว ซึ่งเป็นไป
ตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติต าบล พ.ศ. ๒๔๙๖ (พร้อมฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ หมวด ๒ ข้อ ๑๖ (๖) การส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ และได้น าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) มาใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการด ารง
ชีพในชีวิตประจ าวัน ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพของประชาชน เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้า
ของแต่ละชุมชนให้มีความเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศมีความมั่นคง และเข้มแข็ง 
ตลอดจนใช้หลักการด ารงชีพทางการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแจ้งใหญ่ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ผู้น าชุมชนและประชาชนมีการด ารงชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๒. เพ่ือส่งเสริมและอบรมเพ่ือพัฒนาการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาให้บังเกิดประโยชน์ 
 ๔. เพ่ือสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในชุมชน 
 ๕. เพ่ือสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในชุมชน 
 ๖. เพ่ือให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 
4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และประชาชนในพื้นท่ี 
 
5. วิธีด าเนินการ 
 ๑ จัดท าโครงการเพ่ือขอรับการอนุมัติ พร้อมงบประมาณด าเนินการ 
 2. แจ้งผู้น าชุมชน/ผู้นาพัฒนาการเกษตร และประชาชนที่สนใจทราบ 
 3. จัดหาวิทยากรให้ความรู้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. จัดให้มีการฝึกอบรมหลักการด ารงชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมฯและสาธิต 
 6. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
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6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
7. งบประมาณ 
 ๒0,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
9. พื้นที่ด าเนินการ 
 - 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ผู้น าท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภา และประชาชนมีความรู้ในการด ารงชีพตามแนวปรัชญา         
              เศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ลดปัญหาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของประชาชน 
 3. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
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โครงการที่ 5 
 1. ชื่อ :โครงการส่งเสริมการจัดท าปุ๋ยชีวภาพและการท าน้ ายาฆ่าแมลงจากสมุนไพร 
 
2.หลักการและเหตุผล 
  ความเป็นมาของชาวต าบลหนองแจ้งใหญ่ ดังเดิมประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท า
นาแต่สมัยก่อนท านา เรียกว่า นาปี ในหนึ่งปีท านาได้ครั้งเดียวนอกเหนือจากการท านาแล้วประชาชนส่วนใหญ่มี
อาชีพท าการประมงน้ าจืด ประชาชนส่วนใหญ่หาปลาเพ่ือเป็นอาหารและท าเป็นการค้าระบบครอบครัว  แต่ก่อนการ
ท านาของประชาชนในเขตต าบลหนองแจ้งใหญ่ ไม่ได้ใช่สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชจึงส่งผลท าให้ปลาหลากหลาย
จ านวนมาก แต่ปัจจุบันในพ้ืนที่ต าบลหนองแจ้งใหญ่ มีการท านาและใช้สารเคมีในการก าจักศัตรูพืชจึงส่งผลท าให้
ปลาในเขตพ้ืนต าบลหนองแจ้งใหญ่เหลือน้อยลงซึ่งเป็นปัญหากับประชาชนอย่างมาก 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรท านา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จึงเห็น 
ความส าคัญในการท านาแบบปลอดสารพิษ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของผู้บริโภค และเป็นการลดรายจ่ายของ
เกษตรกรท านาจึงจัดท า “โครงการการจัดท าปุ๋ยชีวภาพและการท าน้ายาฆ่าแมลงจากสมุนไพร“โดยจัดให้มีกิจกรรม
ในการท าปุ๋ยน้ าหมักจากเศษวัสดุธรรมชาติ และการท าน้าหมักสมุนไพรป้องกันแมลงเพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิต 
ให้ผลผลิตที่ได้ปลอดจากสารพิษจะท าให้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคด้วย ตลอดจนอนุรักษ์พันธุ์ปลาเพ่ือ
เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของชาวหนองแจ้งใหญ่ โดยอาศัยอ านาจและหน้าที่ของต าบลหนองแจ้งใหญ่ ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (พร้อมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒หมวด ๒ ข้อ ๑๖ (๖) การส่งเสริมการฝึกและการ
ประกอบอาชีพ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 ๑ เพ่ือเป็นอาชีพเสริมและเพ่ิมรายได้ให้แก่ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนในชุมชน 
 ๒ เพ่ือส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการท านา 
 ๓ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพการท านาให้กับประชาชน 
 ๔ เพ่ือสร้างเครือข่ายในการพัฒนาอาชีพ และเพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ 
 ๕ เพ่ือให้ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเผยแพร่อาชีพที่มีอยู่ในชุมชนให้มีคนรู้จักมากยิ่งขึ้น 
 
4. เป้าหมาย 
 เกษตรกรในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จานวน ๑ รุ่นๆละ ๒0 คน 
 
5. วิธีด าเนินการ 
 - ขั้นตอนในการด าเนนิการ 
 ๑. จัดท าโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
  ๒. ประสานงานกลุ่มอาชีพท านาปลอดสารพิษต่างๆในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 ๓. จัดท าเครือข่ายการส่งเสริมการท าปุ๋ยน้ าหมักจากวัสดุธรรมชาติ และน้ าหมักสมุนไพรป้องกันแมลง ใน
กลุ่มอาชีพท านา 
 ๔. จัดให้มีการฝึกอบรมและสาธิตในการท าปุ๋ยน้ าหมัก การท าสารสมุนไพรป้องกันแมลง 
 ๕. การติดตามประเมินผลการท ากิจกรรมทุกขั้นตอน 
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6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ 2562 - 2564) 
 
7. งบประมาณ 
 100,000 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๗.๑ กองสวัสดิการสังคม ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 ๗.๒ กลุ่มเกษตรกรปลอดสารพิษตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
9. การติดตามประเมินผล 
 ๑ ประเมินผลจากการสังเกต 
 ๒ ประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 
 3 ประเมินผลจากแบบสอบถาม 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. เป็นการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรท านา เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้และลดปัญหาคนว่างงาน     
               ในท้องถิ่น 
 ๒. เพ่ือให้เกษตรกรท านามีความรักความสามัคคี และสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์ระหว่างชุมชน / หมู่บ้าน 
 ๓. เพ่ือให้ผู้บริโภคข้าวปลอดภัยจากสารพิษต่างๆ 
 ๔. มีการกระตุ้นให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน ได้เกิดการแข่งขันผลผลิตทีมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของ 
              ผู้บริโภค 
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1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 
  
2. หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้อง
มีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น
คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง มีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการพัฒนาหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่
ส าคัญที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่
ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์
จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม 
ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีโค และบ้านบุเสมา-เสมาทอง ต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
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เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับ
มาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 5.1 จัดทาโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ด าเนินการตามโครงการ  
 5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
 
6. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีโค บ้านบุเสมา-เสมาทอง ต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000.- บาท 
 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 - เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
 - เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อ : โครงการชวนน้องเข้าวัด 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีโค บ้านบุเสมา- เสมาทอง ต าบล
หนองแจ้งใหญ่ ได้เล็งเห็นคุณค่าและความส าคัญของการอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น 
รวมทั้งการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ และเพื่อเป็นการปลูกฝัง
จิตส านึกเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ  ได้เห็นถึงคุณค่าและความส าคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นเพราะเด็กปฐมวัย
เป็นวัยที่ก าลังอยากรู้อยากเห็น ต้องการเรียนรู้สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ อยู่เสมอ และเป็นวัยที่ก าลังจดจ าสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ได้ดี 
เพราะเป็นช่วงที่สมองของเด็กก าลังท างานอย่างเต็มที่ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีท้องถิ่นให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์ เพื่อที่จะสืบสานมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบไป 
 

3. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงรักษาศาสนาในท้องถิ่นของตนเอง 
 ๒. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกของเด็กเกี่ยวกับการสืบสานมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๓. เพื่อส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น 
  ๔. เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ๕. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนัดีระหว่างครูและนักเรียน 
 

4. เป้าหมาย 
 นักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านอีโค บา้นบุเสมา-เสมาทอง 
 

5. การด าเนินการ 
 ๑. ติดต่อเจ้าอาวาสวัดไทรงามศริิมงคล 
 ๒. ท าหนังสือขออนุญาตผูป้กครองในการพาเด็กออกนอกสถานที่ 
 ๓. ด าเนินการพาเด็กนักเรียนไปวัดเพื่อเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ณ วัดที่ใกล้เคียงใน 
              ต าบลหนองแจ้งใหญ่                  
  ๔. ประเมินผล 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีโค  บ้านบุเสมา- เสมาทอง 
 - วัด  
8.งบประมาณ 
 ไม่มีค่าใช้จา่ยในโครงการ 
 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
 - วัดในพื้นที่ต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถ่ิน 
 ๒. ท านุบ ารุงรักษาศาสนาในท้องถิ่น 
 ๓. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท านบุ ารุงรักษาศาสนาในท้องถิ่นของตนเอง 
 ๔. ครูและเด็กนักเรียนเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
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โครงการที่ 3 
1. ชื่อ : โครงการจิตอาสาและหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  จากสถานการณ์บ้านเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหามากมายประกอบด้วย
การกระทาผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การระบาดของสิ่งเสพติด
และอบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ ส่วนรวมและการจาบจ้วงดู
หมิ่นสถาบันหลักของชาติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากการขาดสติ จิตสานึกศีลธรรมและคุณธรรมจริยธรรมอันจะ
ส่งผลให้สังคมเกิดความขัดแย้ง 
   ดังนั้น  สิ่งที่จะเสริมสร้างสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ  ให้เกิดความสงบ 
สันติสุขมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน าหลัก ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน กอปร์กับ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการให้
ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันด าเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และท าให้ประชาชนมีความรัก ความ
สามัคคีกันโดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ซึ่งจะน าพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัย
ยั่งยืน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานราชการที่มีภารกิจในการส่งเสริมให้สังคมไทยมีศีลธรรม 
และคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจึงได้ก าหนดกิจกรรมในการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัยได้น าหลักธรรมค า สอนทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาชีวิต ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม โดยเน้นการรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มี“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ที่มอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการสร้างความปองดองสมานฉันท์ แก่ประชาชนใน
ชาติ โดยก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินการพร้อมกันทั้ง ๗7 จังหวัดด้วยเหตุนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แจ้งใหญ่  จึงเห็นควรจัดโครงการจิตอาสาและหมู่บ้านรักษาศีล ๕  ขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดย
จัดกิจกรรมท าความสะอาด  ตัดหญ้าบริเวณทางเข้าวัด  และในบริเวณรอบ ๆ วัด กิจกรรมล้างห้องน้ ากิจกรรมสวด
มนต์เย็น เพ่ือให้ประชาชนได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
  
3. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
 ๒. เพ่ือเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
 ๓. เพ่ือให้ประชาชนได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
 ๔. เพ่ือปลูกฝังจิตสานึกและสร้างความตระหนักรักและเชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  
4. เป้าหมาย 
  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และพุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญ  
5. สถานที่ด าเนินการ 
 ศาลาการเปรียญ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
๘. งบประมาณ 
  -  
๙. พื้นที่ด าเนินการ 
 วัดในพ้ืนที่ต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการและประชาชนนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสน ามาด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
 ๒. เพ่ิมความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ 
 ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตสานึก รักและเชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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โครงการที่ 4 
 1. ชื่อ : กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการได้น าพระราชด ารัสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเรื่องการศึกษาว่า 
การจัดการศึกษาต้องดูภาพรวมทั้งประเทศ เพราะทุกวันนี้การศึกษาค่อนข้างอ่อนแอ และมุ่งเน้นการเรียน การสอน
เนื้อหาบางเรื่องมากเกินไป ทรงมีพระราชด าริให้มีการน าองค ์๔ แห่งการศึกษา คือพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา 
และพลศึกษา และหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จ ิปุ ลิ หมายถึง การฟัง การคิดการถาม และการเขียน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญ
ของนักปราชญ์และบัณฑิต อีกทั้งยังจะเป็นเทคนิคในการช่วยให้ผู้เรียนมี ทักษะการเรียนเก่งมากขึ้น โดยทรงมี
พระราชด าริให้น าทั้งสองเรื่องมาใช้ในการจัดการศึกษา แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้รัฐบาล
ได้น ามาก าหนดเป็นนโยบายหนึ่ง คือ การลดเวลาเรียน ภาควิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆ ควร
เรียนรู้เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จึงก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
3. วัตถุประสงค ์
 - เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สพฐ. 
และการบริหารจัดการเวลาเรียน ทั้งด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติ 
 - เพ่ือส่งเสริมเด็กก่อนวัยเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและถนัดของตนเอง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
ทักษะของตนเองต่อไปในอนาคต 
 
4. วิธีด าเนินการ 
 - พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับโครงสร้างเวลาเรียนและจัดท าตารางเรียนให้เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 - ส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - กากับ ติดตามการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ 
 
5. เป้าหมาย 
 - เด็กก่อนวัยเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของตนเอง และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและทักษะ เหมาะสมตามวัย 
  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
 
7. พื้นที่ด าเนินการ 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
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8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 - กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
9. งบประมาณ 
 - ไม่ใช้งบประมาณ 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และ
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของตนเอง และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและ
ทักษะ เหมาะสมตามวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 



 
 
 
โครงการที่ 5 
1. ชื่อ : โครงการรณรงค์การอยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุข 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่เป็นหลักของสังคม เป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาคน
และสังคม โดยท าหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยการอบรมเลี้ยงดู  
พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกครอบครัว เพ่ือให้
สมาชิกครอบครัวมีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติช่วงโลกาภิวัฒน์เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓  มาถึงปัจจุบัน สังคมไทยและคน
ในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในด้านวิถีการด าเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรม คนไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเรื่องค่านิยม 
คุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมที่มีการเลียนแบบวัฒนธรรมการบริโภคนิยม วัตถุนิยม และการให้ความส าคัญกับ
เงินตราเป็นตัวตั้ง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันครอบครัว ครอบครัวไทย มีความอ่อนแอ
ลงเรื่อย ๆ สัมพันธภาพและความเกื้อกูลของคนในครอบครัวลดน้อยลง พ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่สามารถท าหน้าที่อบรม
สั่งสอนและขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดีมีการเจริญเติบโตตามวัยได้  จึงท าให้เด็กไทยในปัจจุบันตกเป็น
เหยื่อของค่านิยมผิด ๆ ในด้านวัตถุนิยม บริโภคนิยม ติดอบายมุข ติดยาเสพติด ไม่สนใจศึกษาเล่าเรียน มีนิสัย
ก้าวร้าว ชอบใช้ความรุนแรง ขาดความอดทนอดกลั้น มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
เป็นต้น 
  
  ดังนั้น คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  เห็นความส าคัญและมีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่ทุกพ้ืนที่จะต้องร่วมกันสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นเข้มแข็ง  จึงได้จัดท าโครงการสร้างความ
อบอุ่นในครอบครัว ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 - เพ่ือสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
 - เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว 
 - เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว (บทบาทของสามีภรรยา บทบาท
ของพ่อแม่ บทบาทของลูก) และปลูกฝังวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี 
 - เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัวสังคม และมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 
4. เป้าหมาย 
 - นักเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน ๕๐ คน 
 - พ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน ๕๐ คน 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
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6. วิธีด าเนินการ 
 จัดกิจกรรมสร้างฐานความรู้ให้กับสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย 
ฐานที่ ๑ ส าหรับพ่อแม่ เนื้อหาประกอบด้วย การสร้างความเสมอภาคระหว่าง หญิงชายในครอบครัว การสร้าง
ความสัมพันธ์ ความรัก ความเข้าใจและความผูกพันระหว่างสมาชิกครอบครัว สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่
ของพ่อแม ่สร้างการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว และ การใช้หลักธรรม(คุณธรรม/จริยธรรม ฯลฯ) ใน
การด าเนินชีวิตครอบครัว การป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวเช่น การมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัน
อันควรของลูกวัยรุ่น โรคเอดส์และโรคทางเพศสัมพันธ์ ยาเสพติด แก๊งเด็กชึ่งการยกพวกตีกัน และการติดเกมส์ เป็น
ต้น 
ฐานที่ ๒ ส าหรับลูกวัยรุ่น เนื้อหาประกอบด้วย การสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายการสอนเรื่องคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์การสอนให้รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกต่อพ่อและแม่ความรับผิดชอบในการศึกษาเล่า
เรียน การมีพฤติกรรมที่ดีงามและการมีพัฒนาการตามวัย อันสมควร การสอนให้เด็กวัยรุ่นผู้หญิงรักนวลสงวนตัว 
สอนเด็กผู้ชายให้รู้จักความอดทนอดกลั้นและเห็นคุณค่าของผู้หญิงการสอนให้รู้ถึงปัญหา  พฤติกรรมเสี่ยง และ
ผลกระทบ การอบรมหลักธรรมะและหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นต้น 
ฐานที่ ๓ ส าหรับเด็กอายุ ๙-๑๒ ปี เนื้อหาประกอบด้วย ลักษณะนิสัย อันพึงประสงค์ของคนดี ความซื่อสัตย์สุจริต 
การเชื่อฟังพ่อแม่และครูบาอาจารย์ การรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกต่อพ่อ และแม่ ความรับผิดชอบใน
การศึกษาเล่าเรียน การมีพฤติกรรมที่ดีงามและการมีพัฒนาการตาม วัยอันสมควรการขยันหมั่นเพียร การเป็นคน
กตัญญูรู้คุณ การใช้คาพูดที่สุภาพเหมาะสม การสอนเรื่องคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นต้น 
กิจกรรมที่ ๒ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว  เพ่ือเสริมสร้างให้สมาชิกใน
ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน กิจกรรมประกอบด้วยการจัดเวทีพูดคุยแบบเปิดใจ
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว การนมัสการพระสงฆ์มาแสดงธรรม การท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น วาดรูป ท าอาหาร ท า
ความสะอาดชุมชน/วัด และการรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น 
 

7. งบประมาณ 
 30,000 บาท 
 

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - สมาชิกครอบครัวตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว เข้าใจหลักการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม 
รู้เท่าทันและเฝ้าระวังปัญหาของครอบครัวที่อาจเกิดขึ้น 
 - สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว คือ เกิดความรัก ความเข้าใจและความผูกพัน
ระหว่างพ่อแม่ลูก มีการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และมีการใช้หลักธรรม(คุณธรรม จริยธรรม) ในการ
ด าเนินชีวิตครอบครัว 
 - ทุกคนในครอบครัวได้รับการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี ตระหนักและเห็นความส าคัญของบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองต่อบุคคลในครอบครัว 
 - เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหาต่าง ๆ เชน่ ยาเสพติด โรคเอดส์พฤติกรรมทางเพศ เป็น
ต้น สามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่
มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต มีเป้า หมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบ
กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการ
ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าควรหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัย
นานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่น ให้
เหือดหายไป 
   ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริม
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐาน
ในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
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3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
 3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564) 
 

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 1. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 3. จัดตั้งคณะท างาน 
 4. ประชุมคณะท างาน 
 5. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6. ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 8. รายงานผลการด าเนินงาน 
 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลผลิต 
 - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
  

ผลลัพธ์ 
 - การบริหารราชการของ มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแจ้งใหญ่ ได้ 
 - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
โครงการที่ 1 
1.โครงการ : กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
2.หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงานซึ่ง นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน เรื่องการบริหารงานบุคคล ให้เกิดความโปร่งใส เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ และ เป็นแรงจูงใจ
ให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
 

3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
 2. เพ่ือสร้างค่านิยมและสร้างขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ สุจริตโปร่งใส 
 

4.เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

6.วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่
โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนต าบลที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลโดยประกอบด้วยประธานกรรมการ
การหัวหน้าส่วน และพนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 3.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแจ้งใหญ่  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ โดยหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล 
 6. ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผยและให้โอกาสผู้รับการประเมินได้โต้แย้ง  แสดงความเห็น และ
ตรวจสอบได ้
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ 2562 - 2564) 
 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่    
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีศักยภาพ 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่ม
มาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ 
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่
ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3. เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  จานวน 1 มาตรการ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
6. ระยะเวลาดาเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
 
 
 
 

41 



 
 
 
 
 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 1. ก าหนดหลักเกณฑ ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานส่วนต าบล  
 2. น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 4. ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
 
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สานักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
  
10. ผลที่ผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
 - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  จานวน 1 มาตรการ 
 - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
ผลลัพธ์ 
 - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่า 90 % 
 - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ า
กว่าระดับ 3 
 - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้ 
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โครงการที่ 3 
1.โครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                หนองแจ้งใหญ่ 
 
2.หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง 
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎที่ก าหนดไว้ การสร้างความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบได้ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผย
และเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ 
ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารสวน
ต าบลหนองแจ้งใหญ่  เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ– จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ทุกโครงการและกิจกรรม 
 
3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตาม
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่   
 2. เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ 
 
4. เป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด 
ประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  หนังสือราชการ ระบบกระจายเสียงตามสายของ
หมู่บ้าน 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
      – ประกาศการจัดซื้อ 
      – ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
      – ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน – ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการ 
ตรวจรับงาน 
      – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง – ประกาศวัน เวลาสถานที่ในการ
ตรวจรับงาน 
 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตมช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายของหมู่บ้าน หนังสือราชการ เป็นต้น 
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7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
 3. ลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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โครงการที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  จัดท าทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตาม
กฎหมายระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่   
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือที่
เกี่ยวข้อง 
 2. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดาเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
 2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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โครงการที่ 5 
1. ชื่อ : กิจกรรมจัดให้มีคู่มืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการราชการส่วนท้องถิ่น 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตาม
มาตรา 7 ได้ก าหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท า
คู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ 
ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม
กับ ค าขอ...” โดยมีเป้าหมาย เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผย
ขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  จึงได้จัดท า  “คู่มือส าหรับ
ประชาชน” ขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอสถานที่ให้บริการ 
 - เพ่ือลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
 - เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 - เพ่ือสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 - ศึกษารวบรวมข้อมูล 
 - จัดท าร่าง คู่มือ 
 - ตรวจสอบความถูกต้อง 
 - จัดท าคู่ คู่มืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการราชการส่วนท้องถิ่น 
 - ประชาสัมพันธ์คู่มืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการราชการส่วนท้องถิ่นให้บุคลากรใน
สังกัดและประชาชนในพื้นที่รับทราบ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
 
 
 

46 



 
 
 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานธุรการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
 - ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน 
 - ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปร่งใส 
 - ได้รับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากการมารับบริการ 
 - มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) 
 
ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ 
 - ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่น 
สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการ ตามหลักเกณฑ์ท่ีวางไว้ เพ่ือนามาปรับปรุงการให้บริการพัฒนาการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
โครงการที่ 1 
1.ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน 
 
2.หลักการและเหตุผล 
  อาศัยอ านาจตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2545 ได้ก าหนดเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ า เป็นการกระจาย
อ านาจตัดสินใจการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้การด าเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ได้ก าหนดกิจกรรมการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชนมากขึ้น 
 
3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกมากข้ึน 
 2. เพ่ือใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น และเป็นภารของหน่วยงาน
และประชาชนผู้มาขอรับบริการ 
  
4.เป้าหมาย 
 ประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
6.วิธีด าเนินการ 
 1. การประชุมหารือเพ่ือปรับรูปแบบการให้บริการประชาชนให้มีความกระชับ 
 2. ประกาศ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ 
 3. จัดท าป้าย แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชนและการอ านวยความสะดวกโดยติดไว้ในที่เปิดเผย 
โดยด าเนินการ ปรับปรุงแผนผังก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานให้เป็นปัจจุบัน และการแสดงป้ายขั้นตอนและ
ระยะเวลาให้บริการแก่ประชาชนอย่างเปิดเผยชัดเจน จัดท าเอกสารเผยแพร่ จัดท ากล่องรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเตรียมแบบฟอร์มต่างๆพร้อมตัวอย่างการกรอก มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในเวลาพักเที่ยงและ
วันหยุดราชการรวมทั้ง การมอบอ านาจการอนุญาตการอนุมัติ การรักษาราชการแทนเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและ
รวดเร็ว เป็นต้น 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
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8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 2. ลดการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานได้ 
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โครงการที่ 2 
1.โครงการ: มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
2.หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีอ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมาย
อ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  มีหน้าที่ในการบริหารสาธารณะ การอ านวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย และหลากหลายท าให้การอนุมัติ อนุญาต ซึ่งเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในบางครั้งอาจไม่คล่องตัว การมอบอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงานระดับส านัก กองและฝ่ายต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และอ านาจไม่กระจุกอยู่ที่ตัว
ผู้บริหารแต่เพียงฝ่ายเดียวเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่ งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และเป็นการกระจายอ านาจในการสั่งการและตัดสินไปยังปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 3. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอ านาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 
4.เป้าหมาย 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และ หัวหน้าส่วนราชการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
6.วิธีด าเนินการ 
 1.ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือราชการ
สั่งการ 
 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
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7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
 
8.งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
  
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน 
 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 3. ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานบุคคลในการด าเนินกิจการ ความประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
โครงการที่ 1 
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องแม่ดีเด่น 
 

2.หลักการและเหตุผล 
  เนื่องในละในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นวันแม่แห่งชาติ และการยกย่องบุคคล
ให้เป็นพ่อตัวอย่าง แม่ตัวอย่าง ถือว่าเป็นสิ่งดี ช่วยให้เกิดขวัญก าลังใจ และรักในการปฏิบัติตนเป็นคนดีและสั่งสอน
บุตรให้เป็นคนด ีมีศีลธรรมโดยการยกย่องจะเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์  สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชู 
เกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่นและเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแจ้งใหญ่  จึงได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกแม่ดีเด่นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แจ้งใหญ่  เพ่ือมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน  และให้
สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันส าคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่ส าคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชน ท้องถิ่นต่อไป 
 

3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพ่ือให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 

4.เป้าหมาย 
 จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ แม่ดีเด่น จานวน 1 ครั้ง/ปี 
 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

6.วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกแม่ดีเด่น  
 2. แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ประชาชนทุกหมู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
 4. ดาเนินการจัดพิธีการมอบเกียรติบัตร 
 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
 

8.งบประมาณในการด าเนินการ 
 ๑0,000 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีแบบอย่างที่ดี ในชุมชนท้องถิ่น จานวน 2 คนต่อปี (แม่ดีเด่น 2 ท่าน) 
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โครงการที่ 3 
1. ชื่อ : กิจกรรมยกย่องผู้ที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มีพระราชด ารัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 
ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่
และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
  ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ  มาใช้ในการวางแผนและการ
ด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม 
ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร  มีสติ  ปัญญา  และความรอบคอบ เพ่ือให้ สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  ทั้งด้านวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างด ี
 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูประชาชนที่ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นแบบอย่างและ เป็นวิทยากรในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรรายอ่ืน 
 

4. เป้าหมาย 
 - มีวิทยากรผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงประจ าศูนย์การเรียนรู้ 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรในแต่ละชุมชน 
 - มอบใบประกาศนียบัตรและแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
8. งบประมาณ 
 - ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมีวิทยากรผู้มีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้เกษตรกรรายอ่ืนได้ 
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2.5 มาตรการจัดการ ในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 
                         แจ้งใหญ่” 
  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ
ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท า
ความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง
มาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่า
ในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  จึงได้จัดให้
มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการโดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่   กับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  และหัวหน้าส านัก
ปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 2. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ 
 4. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ กับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับ
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 
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1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
 - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
 - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการก ากับดูแล
และติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
เนื่องจากเล็งเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก  (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด,อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ยังให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบ
ภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
  การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจ าปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง 
ส.ต.ง. แล้ว แต่ ส.ต.ง. ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
  ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัยฝ่าย
นิติการและด าเนินการทางวินัย ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เพ่ือ
ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2. เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 - ทุกส่วนราชการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
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โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
ค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเองฉะนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่  รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ขึ้น เพ่ือด าเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
 2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแจ้งใหญ่  ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน 
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่8754 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
      ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจ
หน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 มาตรา14 และมาตร 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนได้ตรวจดูได้ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  จึงจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการให้ประชาชนได้ตรวจดู ซึ่งถือว่าเป็นการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐโดยประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 2. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่ 
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 - แผนการด าเนินงาน 
 - แผนอัตราก าลัง 
 - แผนการจัดหาพัสดุ 
 - ประกาศสอบราคาประกวดราคา/ 
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความ
เข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน
ภาครัฐ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน ทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าวารสารสื่อประชาสัมพันธ์ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ส่วนที่ ๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน 
มาตรา ๕๖ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒5๔๐ 
มาตรา ๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์ในด้านการสื่อสารพร้อมด้วยสื่อต่างๆ ที่สามารถน ามาเรียนรู้และพัฒนา ใช้กับชีวิตประจ าวันได้นั้น 
เป็นสิ่งที่ดีต่อกัน และคนรอบข้าง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่   
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงข้อมูล ข่าวสารที่ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ได้ด าเนินตามภารกิจและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
ประชาชนได้ร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 -เพ่ือเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร การจัดกิจกรรม โครงการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแจ้งใหญ่ ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ ชมรม และประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน 
  - เพ่ือเปิดเผยข้อมูล การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ในรูปแบบของวารสาร 
รายงานผลการปฏิบัติงาน กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ ชมรม 
และประชาชนทั่วไปรับรู้มีส่วนร่วมด าเนินงานกับส่วนต าบลสืบต่อไป 
 - เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความ
คุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 
๓. เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  จ านวน 6,638 คน 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ประชาชนทุกภาคส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ได้รับรู้ถึงข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม 
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ทั่วถึง 
 
๔. สถานที่ด าเนินการ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  
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๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประชุมเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการจัดท าวารสาร 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๓. รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าวารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๔. จัดท าวารสาร เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป 
 ๕. ติดตามประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงาน 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปี พ.ศ. 2562 – 2564 
 
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  
 
๘. งบประมาณ 
 150,000 บาท 
 
๙. การติดตามประเมินผล 
 จากแบบสอบถามประชาชนทั่วไป 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม โครงการ ที่ถูกต้องจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
              หนองแจ้งใหญ่ 
 ๒. ประชาชนทั่วไปเกิดการมีส่วนร่วม ในการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน 
              ต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อ : โครงการเปิดเวทีประชาคมระดับต าบลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม2559 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก าหนดให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ในระยะเริ่มแรกให้จัดท าประชาคม
ท้องถิ่นในระดับต าบลเพ่ือให้บุคคลหรือครัวเรือน ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ  ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน เรียนรู้
เพ่ือแก้ไขปัญหา ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแจ้งใหญ่  เห็นความส าคัญในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระ
ราชก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  จึงได้จัดท าโครงการเปิดเวทีประชาคมระดับต าบลขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดประชาคมโดยประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดและบังเกิดผลดีมีประโยชน์กับ
ประชาชนมากที่สุด 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจในการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. เพ่ือเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นที่จะเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
 4. เพ่ือให้ประชาชนได้ศึกษาการพัฒนาในชุมชน โดยน าเสนอแผนงาน/ โครงการขอรับการสนับสนุน และ
การช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอ่ืน 
 5. เพ่ือให้ประชาชนได้ศึกษาและพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในการอยู่ร่วมกันของชุมชน 
 
4. เป้าหมาย 
 1. คณะกรรมการสัดส่วนประชาคม จ านวน 53 คน 
 2. ประชาชน จ านวน 147 คน 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ 2562 – 2564 ) 
 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. เขียนโครงการเสนอของบประมาณ 
 2. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการท าการประชาคม 
 3. ประสานงานหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องรวมทั้งองค์กรชุมชน 
 4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าประชาชนทุกครัวเรือน 
 5. จัดให้มีการประชาคมระดับต าบลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 
7. สถานที่ด าเนินการ 
 - ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  เป็นหน่วยงานหลัก 
9. งบประมาณ 
 50,000 บาท 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจการกระจายอ านาจสู้ท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 
 2. ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
 3. ประชาชนชี้แจงและเสนอแนวความคิด ปัญหาร่วมกัน และแจ้งความเดือดร้อนให้กับ 
ประชาชนรับทราบเพ่ือขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ 
 4. ประชาชนกล้า แสดงออก พบปะ เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนเดียวกัน 
 5. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยราชการได้เร็วขึ้น 
 6. ประชาชนเกิดความผูกพันกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนมากขึ้น 
 7. ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อ : โครงการจัดเวทีประชาคม (จัดท าแผนชุมชน) 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ก าหนดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งเป็นแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะยาวองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จะต้องด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ในอนาคต ในการจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปีให้เป็นไปตามขั้นตอน และกระบวนการที่ก าหนด และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จึงได้จัดท าโครงการ
จัดเวทีประชาคมต าบลขึ้น เพ่ืออบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการจัดเวทีประชาคม ให้ประชาชนเข้าใจ
และให้ความส าคัญของการประชาคม การมีส่วนร่วม และความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และเพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จะได้รับทราบปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน มาใช้ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการท าประชาคม 
 2. เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 3. เพ่ือให้ประชาชนเห็นถึงความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน 
 5. เพ่ือให้มีการน าเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนา และความต้องการของประชาชน เพ่ือจักได้น าข้อมูลหรือ
ปัญหาไปก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
 6. เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
 7. เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
 
4. เป้าหมาย 
 1. ประชาชนในพื้นที่ 
 2. ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผูน้ ากลุ่มชุมชน ชมรมต่างๆ ฯลฯ 
 3. ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
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5. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการฯ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติ 
 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าเวทีประชาคม 
 3. ก าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดท าเวทีประชาคม 
 4. แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 5. ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคม 
 6. ด าเนินการตามโครงการฯ 
 7. วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของประชาชน 
 8. สรุปประเด็นปัญหาความต้องการ เรียงล าดับปัญหา ความต้องการ 
 9. จัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 10. จัดท าร่างแผนพัฒนา 
 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ 2562 - 2564) 
 
7. สถานที่ด าเนินการ 
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
  
9. งบประมาณ 
 20,000 บาท 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการท าประชาคมมากขึ้น 
 2. ประชาชนได้เข้าใจหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 3. ประชาชนเห็นถึงความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นกับการมีส่วนร่วม 
 4. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน 
 5.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ได้รับข้อมูลปัญหา และความต้องการของประชาชน เพ่ือจัก 
ได้น าข้อมูล และปัญหาไปก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
 6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
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โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และ
มีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แจ้งใหญ่  
 3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพื้นท่ี 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 3. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ 
จ าเป็นและเร่งด่วน 
 4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
 
 

68 



 
 
 
 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วนั 
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โครงการที่ 4 
1. ชื่อ : มาตรการก าหนดช่องทางร้องเรียนและขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้
ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  และมีการ
ประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
ควบคู่กับการพัฒนาบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็ว ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือให้การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระท า
ทุจริตเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชน  
 - เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน 
 

4. เป้าหมาย 
 มีช่องทางและกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 - จัดท ากระบวนการ ขั้นตอนและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
 - ประกาศประชาสัมพันธ์กระบวนการ ขั้นตอน ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณ 
 - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 - ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันท่วงที 
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โครงการที่ 5 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้าน
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการ
บริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราว
หรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนโดยเร็ว 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตามพระราช 
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 2. เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
 3. เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
 

4. เป้าหมาย  
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแจ้งใหญ่  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อน 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
3. รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
4. ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ 
    ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
5. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
          งานสาธารณสุข  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน 
ร้องทุกข์/ 
 3. ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน วัน 15 
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โครงการที่ 6 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 2. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม
ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อ : มาตรการแต่งตั้งเป็นกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ก าหนดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งเป็นแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะยาวองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จะต้องด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี
ให้เป็นไปตามขั้นตอน และกระบวนการที่ก าหนด และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จึงได้จัดท าโครงการจัดเวที
ประชาคมต าบลขึ้น เพ่ืออบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการจัดเวทีประชาคม ให้ประชาชนเข้าใจและให้
ความส าคัญของการประชาคม การมีส่วนร่วม และความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเพ่ือ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  จะได้รับทราบปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน มาใช้
ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือส่งเสริมบุคลากรของต าบลและตัวแทนภาคประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลและแผนพัฒนาสี่ปีให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ผ่านการประชาคมและ
คณะกรรมการพัฒนาต าบลก าหนดด้วยความโปร่งใส ถูกต้องและสุจริต 
 

4. เป้าหมาย 
 - คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาต าบลจ านวน 2 คน 
 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
7. วิธีด าเนินการ 
 - จัดประชุมประชาคมเพ่ือคัดเลือกผู้แทนภาคประชาชน 
8.งบประมาณ 
 - ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลที่มาจากภาคประชาชน เพ่ือท าหน้าที่ในการยกร่าง
หรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลและร่างแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาต าบลตาม
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
 

73 



 
 
  
โครงการที่ 2 
1. ชื่อ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่ละโครงการต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส ทุกขั้นตอนในการด าเนินการสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอนเป็นไปด้วยความละเอียด  รอบคอบ  เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมายที่
ก าหนดไว้ จึงต้องด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องมีความรู้ความช านาญ
ในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญในการด าเนินการ
โครงการต่าง ๆ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการตรวจสอบ ควบคุมการด าเนินการโครงการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง และเป็นมาตรการในการแก้ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การดาเนินโครงการที่มาจากภาคประชาชน 
 
4. เป้าหมาย 
 - ตัวแทนภาคประชาชนที่มาจากการประชาคมทุกชุมชน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
6.งบประมาณ 
 -ไม่ใช้งบประมาณ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 -ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
 
8. วิธีด าเนินการ 
 - จัดประชุมประชาคมเพ่ือคัดเลือกผู้แทนชุมชน 
 
9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 - กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 - ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการและตรวจสอบการดาเนินโครงการต่าง ๆของเทศบาล 
 - ภาคประชาชนตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ การมีส่วนร่วมในการดาเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
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โครงการที่ 3 
1. ชื่อ : มาตรการแต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต าบล 
 

2. หลักการและเหตุผล  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อด าเนินการ
เสร็จแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและ
ประเมินผลความสอดคล้องและความส าเร็จของแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตาม
และประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด า เนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธุ์กิจซึ่งสามารถนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดหรือไม ่และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาล ให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ตลอดจนส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากภาคประชาชน 
 - เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารราชการ 
 

4. เป้าหมาย 
 - ผู้แทนภาคประชาชน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่   
 

6. วิธีด าเนินโครงการ 
 - จัดประชาคมเพ่ือคัดเลือกผู้แทนภาคประชาชน 
 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณ 
 - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

10. ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด 
  มีคณะกรรมการกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต าบลที่มาจากภาคประชาชน เพ่ือท าหน้าที่ในการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต าบล 
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
          ท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อ : มาตรการ “จัดทารายงานการควบคุมภายใน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณดังนั้น เพ่ือให้
การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จึงได้มีการจัดท าและ
รายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามก าหนด 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวมเพ่ือจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานตรวจสอบภายใน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

76 



 
 
 
โครงการที่ 2 
1. ชื่อ : กิจกรรม “ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วน
ใหญ ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
ก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆนอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน  จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการ
ควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน 
อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และ
พัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการ
ก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้
ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ขึ้น 
  
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 
4. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 
 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่   
 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 4. มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่ 
สามารถด าเนินการได้ 
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โครงการที่ 1 
1. ชื่อ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแผนอัตราก าลังและและแผนพัฒนาบุคลากร 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นรอบระยะเวลา 3 ปี เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ส าหรับนาไปใช้ในการสรรหา การใช้ การพัฒนา และการรักษาบุคลากร ซึ่งการจัดท าแผนอัตราก าลังคน 
(Manp0wer Planning) เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ไว้
ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ
ในการวิเคราะห์และโดยวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้
ก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมอย่างเพียงพอ การคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามา
ทางานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่งการ
วางแผน อัตราก าลัง 3 ปี คือวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป มีลักษณะส าคัญ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
- ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย 
- การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
5. วิธีด าเนินการ 
 - ประกาศประชาสัมพันธ์การใช้แผนอัตราก าลังในช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เวปไซต์
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  
6. พื้นที่ด าเนินการ 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
7. หน่วยงานที่ผิดชอบ 
 - ส านักปลัด 
8. งบประมาณ 
 - ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
10. ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด 
 - มีการประกาศประชาสัมพันธ์แผนอัตรากาลังตามช่องทางต่าง ๆ 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริงไม่มีข้อผิดพลาด 
บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลัง
เกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงาน
การเงินจากหน่วยงานภายใน และภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อ
ประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ 
 3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 4. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ได ้
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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โครงการที่ 3 
1. ชื่อ : โครงการจัดอบรมให้ความรู้ที่เก่ียวกับงานพัสดุ “กรรมการตรวจรับพัสดุ กรรมการตรวจงานจ้าง” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากกระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับงานพัสดุ เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่จะท าให้
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสม 
ชอบด้วยระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจรับพัสดุ การตรวจงานจ้างและการ
ควบคุมงานก่อสร้าง เป้นกระบวนการที่มีความส าคัญที่จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุม
งาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีความเข้าใจในเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากขาด
ความรู้ความเข้าใจ หรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วนตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จึงเล็งเห็นความส าคัญของ
การตรวจรับพัสดุ การตรวจรับงานจ้าง ประกอบกับมีการแต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างเพ่ือความโปร่งใส จึงมีความจาเป็นต้องจัดอบรมเพ่ือให้บุคคลที่ได้รับ
แต่งตั้งมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจงานจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุท าหน้าที่ได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

4. เป้าหมาย 
 - ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

6.วิธีด าเนินการ 
 - เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณ 
 - 15,000 บาท 
  

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
 - กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

10. ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด 
 - คณะกรรมการตรวจงานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อ : โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานสมาชิกสภา 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งเงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งเงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยง
กับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
  ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด า เนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จึงได้จัดส่งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จัดขึ้นหรือหน่วยงานต่างๆที่
ด าเนินการจัดอบรม 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
 3. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ตามท่ีโครงการอบรมก าหนด 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ วนั เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแจ้งใหญ่เข้ารับการอบรม 
 3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000.- บาท หรือตามโครงการก าหนด 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น 
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อ : กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นกลไกส าคัญ
ที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่อย่างไรก็ดี การบริหารงานยังมี
ส่วนกลางคอยควบคุม ดุแลการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานและลดการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่ มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  เพ่ือให้สมาชิกสภามีบทบาทในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ถาม รวมทั้งให้มีการปรึกษาหารือในร่างเทศบัญญัติญัตติที่ฝ่ายบริหารเสนอให้
สภาพิจารณา เป็นการลดปัญหาการทุจริต 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือสร้างกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 - เพ่ือให้การบริหารงานเกิดความโปร่งใส 
 

4. เป้าหมาย 
 -สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 - จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ศึกษา 
 - แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 - งานธุรการ สานักปลัดเทศบาล 
  

10. ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด 
 - สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าบริหาร 
 - การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อ : กิจกรรมสร้างชุมชนเฝ้าระวังการคอรัปชั่น 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมากจ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา  โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบาย
รัฐบาล และแผนงานเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ในการนี้จึงมีความจ าเป็นในการสร้างชุมชนเฝ้าระวัง
การคอรัปชั่น อันจะน าไปสู่การขยายผลสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่   
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 2. เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
7. วิธีด าเนินการ 
 - 
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
  
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
10. ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อ : มาตรการส่งเสริมและสนับสุนนเครือข่ายเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติต าบล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้ต าบลมีภาระหน้าที่ที่ต้อง
ด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการ
นั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และนโยบายของ
รัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึก  ค่านิยม  และการบูรณาการ การสร้าง
ความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริตคอรัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับท้องถิ่นหรืองค์กรระดับชาติ ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  มีภารกิจในการจัดบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น การ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน ในการ
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น การมีเครือข่ายที่ดีในการเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริตจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ มีส่วนร่วมใน
การร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นใน
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  จึงได้จัดท ามาตรการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
 
3. วัตถุประสงค ์
 - เพ่ือสร้างแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 - เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เป้าหมาย 
 -ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  
5. สถานที่ด าเนินการ 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 - แต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐ ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
7. งบประมาณ 
 - ไม่ใช้งบประมาณ 
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 -ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
9. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
10. ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  มีเครือข่ายเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต 
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ภาคผนวก



 
 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
ที ่ 180 / 2561 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

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

  ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและให้
หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
(พ.ศ.2560-2564) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือยกระดับคะแนนของ
ตัวดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ  50 
 

  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี และเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริตตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริต
อย่างเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  จึงได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2562- 2564)  ประกอบด้วย  
  1. นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ   ประธานกรรมการ 
  2. นายสมัคร  บุพบุญ     กรรมการ 
  3. นายนิมิตร  นาดี    กรรมการ  
  4. นายสมจิตร  มุงรัง    กรรมการ  
  5. นางกฤติกา  ไชยชวคุปต์    กรรมการ 
  6. นางสาวล าพึง  พรมมานอก    กรรมการ 
  7. นางบัวแพร  แก้วหีด     กรรมการ 
  8. นางนวพร  งามปัญญา    กรรมการ 
  9. นายสราวุฒิ อ่องพิมาย   กรรมการ 
  10 นางสาวรุ่งเรือง สีดาวงษ์  กรรมการ 
  11.นางวรรณวิไล  ชุมศรี    กรรมการและเลขานุการ  
 
 ให้คณะท างานมีหน้าที่ดังนี้  
  1.  ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  2. วางแผน  จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  3. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 
 

/4.. จัดท ารายงาน... 
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  4. จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลพร้อมสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
                         การทุจริต 
  5. หน้าทีอื่น ๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นควรเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม  
 
  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  16  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 

สั่ง  ณ  วันที่  16  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 

 
                                                     (ลงชื่อ) 

                        (นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ) 
                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

    
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ พ.ศ. 2562 -2564 

 
  ตามหนังสือส านักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง ที่ ปช. 0004/ว 0019  ลงวันที่  20  มีนาคม เรื่อง  
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติ
การ  เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  
เกิดผลเป็นธรรม นั้น  
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ได้จัดท าและปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  4 ปี พ.ศ. 2561 –2564 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2562 –2564 เป็นไปวัตถุประสงค์ จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติ
การดังกล่าว  ซึ่งมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 

(นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ประจ าจังหวัดนครราชสีมา เลขที่  999/22-23   
ถนนสุรนารายณ์  ต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอเมอืง   
จังหวัดนครราชสีมา  30000 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
อ าเภอบัวใหญ่  จังหวดันครราชสีมา 
30120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ที่ นม ๙๖๐๐๑ /                                        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่                                                
                            อ าเภอบัวใหญ่  นม  ๓๐๑๒๐ 
 
                      30  พฤศจิกายน   2560 
 
เรื่อง   ขอให้เร่งรัดจัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว  
 
เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   
 
อ้างถึง  หนังสือส านักงาน ป.ป.ช.  ที ่ปช 0004/ว0053  ลงวันที่  20 กรกฎาคม  2561  
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย     1. ส าเนาหนังสือ ที่ นม 96001/375  ลงวันที่  30  พฤษภาคม 2561    จ านวน  1  ฉบับ 
  2. ส าเนารายงานประเมินตนเอง       จ านวน  1  ชุด   
     
          ตามหนังสือที่อ้างถึง  ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้เร่งรัดจัดส่งแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562- 2564) 
พร้อมรายงานผลประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) แล้ว นั้น 
 
           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ขอส่งแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ดังกล่าว พร้อมแบบรายงานประเมินตนเองมาเพ่ือด าเนินการต่อไป  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

               (นางสาวภิรมยา   เอกตะคุ) 
                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด อบต.          
โทร./โทรสาร  ๐-๔๔๔๖-๒๕๓๗,0-4446-2231 
 



 
 
  
 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ ่
 อ าเภอบัวใหญ่  จังหวดันครราชสีมา 
 30120 
 
 
 
 
      เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
                ส านักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง   
                361  ถนนนนทบุรี  ต าบลท่าทราย   
                                      อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  11000 
 
 
 
 
 


