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จัดท าโดย 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  
เรื่อง  ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

(ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 ) 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  

************************ 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด    ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    ภายใต ้

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 )  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 
2564 ขึ้นโดยการก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาล
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ   องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด   จึงได้จัดท ามาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบ และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดต่อไป  

ทั้งนีเ้พ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการและปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติ 
ข้อมูล ข่าวสารราชการ พ .ศ. 2540        และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด จึงขอ
ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต     (ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
ทุจริต ระยะที่ 3 )  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่    1   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2560 
 

 
(ลงชื่อ)        นายเสริม แสนทวีสุข 
              ( นายเสริม  แสนทวีสุข ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
 
 
 
 



ค าน า 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3   (พ.ศ.2561-2564)   ส าหรับ   องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดนี้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  ได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงกรอบและ
แนวทาง การปฏิบัติอันเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร เปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันการปฏิบัติ
ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดและไม่ท าให้คลางแคลงใจในการท างานขององค์กร อีกทั้งยังเป็นการ
ป้องกันการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบอีกทางหนึ่งด้วย  
 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ทางส านักงาน ป.ป.ช.    ได้พัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3   ( พ.ศ. 2561-2564 )     และกรอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานของภาครัฐ    (  Integrity  and   Transparency 
Assessment : ITA)  ประกอบด้วย  4 มิติ ดังนี้. 
 มิติที่ 1  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 มิติที่ 2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในกาตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกคอรงส่วน
ท้องถิ่น 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตนี้จะเป็นส่วนช่วยให้ผู้บริหารแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) ที่ก าหนดไว้ว่าย “ประเทศไทยในสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 
 
 
        องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
         มิถุนายน 2560 
 

 

 

 

 



สารบัญ 
เรื่อง           หน้า 
ค าน า 
ส่วนที่ 1 (บทวิเคราะห์) 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3) ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564       1 
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ  3 
กรอบการจัดท าแผน         6 
ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
มิติที่ 1           13 
มิติที่ 2           14 
มิติที่ 3           15 
มิติที่ 4           16 
ส่วนที่ 3 (โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม)       18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะท่ี 3 ) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

หลักการและเหตุผล 
              ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕๖๔) 
เริ่มต้น เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตระยะที ่  ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒   ๕๖๕)  และคณะยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้ด าเนินการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๓ ตามกระบวนการทางวิชาการ ให้สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ และ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีของประเทศไทย รวมทั้งให้รับฟงัความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กร
อิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอย่างรอบดานเพ่ือก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ที่สามารถยกระดับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มีกลไก
การบูรณาการการท างาน ที่มีประสิทธิภาพ สามารถสงผลให้การทุจริตในสังคมไทยลดลง รวมทั้งสามารถ
น าไปใช้ในการจัดท าของบประมาณ แผ่นดินปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของหน่วยงานภาครัฐยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ปรับใช้เป็นหวงเวลาเดียวกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และเม่ือวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 
2559 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบับสมบูรณ์ ที่ก าหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)”     ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้าง วัฒนธรรมการต่อต้าน
การทุจริต ยกระดับ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการ ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคม ที่ไม่
ทน ต่อการทุจริตยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา 
ระบบปอูงกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการ
รับรู้ การทุจริตของประเทศไทย โดยเปูาประสงคข์องยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการ
รับรู การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและตางประเทศ 
รวมทั้งมีการ ก าหนดแนวทางและกลไกในการด าเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนอง
ต่อการแกไข ปัญหาการทุจริตได้อย่างทันทว่งที ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึง
ภาคสวนอื่น ๆ ในประเทศไทย สามารถน าไปปรับใช้ในงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้
ประเทศไทยของเรา สามารถยืนหยัดอยู่ไดอ้ย่างสง่างามท่ามกลางกระแสโลกในปัจจุบันดังนั้น เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด จึงได้จัดท ามาตรการแนวทางการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ 



๒ 

 

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด และเพ่ือให้ทุก 
หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนจันอัด ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ใน
การรณรงค์ และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อไป 
วิสัยทัศน์  
“องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ประสาน  ผลักดัน  ปูองกัน และปราบปรามการ
ทุจริต ” 

พันธกิจ ( Mission ) 
    1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจันอัด  
ยึดหลักธรรมาภิบาล  
    2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
    3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
    4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจันอัด ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
    5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจันอัด 
วัตถุประสงค์หลัก 
    1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
    2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง(Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
    3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกปูองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
    4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน 
    5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับที่ 
สูงขึ้น 

 

 



๓ 

 

             ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                                      ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
ยุทธศาสตร์ 
     ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการปูองกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
     เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัว
แทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี     ที่มีจิตสาธารณะจิตอาสา   และความ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม และ เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
วัตถุประสงค์ 
    ๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
    2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
    3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
    4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
     จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก
กลุ่มทุกฝุายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ          การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐ     การแสดงออกซ่ึงเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทน
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม         ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอัน
แน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝุายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ   ดังนั้น  เพ่ือเป็นการสนองตอบ
ต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน       จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์
การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่ง
เดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้าน
การทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 
วัตถุประสงค์ 
    1. พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน 
   2. เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 



๔ 

 

   3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
  4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
   5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การ
สนับสนุนทุนตั้งต้น 
    6. ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
    การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากข้ึนในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล      ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง
นโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนด
นโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส    ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”      ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ง
ปูองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่ม
ขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย 
(Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy 
Evaluation) และข้ันปูอนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 
วัตถุประสงค์ 
  1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
   2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback) 
   3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
    4. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
    ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการปูองกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดข้ึนโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการทุจริต 
   2. สร้างกลไกการปูองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
   3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 
   4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 



๕ 

 

   5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
   6. สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
   7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการปูองกันการทุจริต 
   8. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต ค.ศ.2003 ( United Nations Convention against Corruption : UNCAC) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
    ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างรวดเร็วซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพ่ิมระสิทธิ-
ภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษ
ผู้กระท าผิด (Judiciary)การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และ
จะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็วและผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิด
ความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริตอันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

วัตถุประสงค์ 
   ๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
   ๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
   ๓. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพ 
   ๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
   ๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
   ๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ใน 
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
   ๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 
   เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
ส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน 
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รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และ
ต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ 
   1. ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index : 
CPI)ของประเทศไทย 
   2. บูรณาการเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ส านักงาน ป.ป.ช. จึงด าเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการส่งเสริม
ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็น
รูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงาน 
ด้วยความโปร่งใส    มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ  หลัก
ธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนใน
ท้องถิ่น      กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มีบทบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการตามหลักการที่กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ก าหนดไว้ด้วย 
   การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการบริหารราชส่วนท้องถิ่น เพ่ือบรรลุเปูาหมายใน
การท าให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนได้นั้น     โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการตามแต่ละ
ภารกิจต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีข้ันตอนการด าเนินการที่โปร่งใส           มีกลไกการตรวจสิบการ
ด าเนินการได้ทุกขั้นตอน การรับฟัง ความคดิเห็นของประชาชน หากการด าเนินการตามภารกิจนั้นจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชน 
   การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท า
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
    การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วม
ตรวจสอบโดยความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรายงานผลการด าเนินงาน การงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุหากพิจารณาถึงสิ่งมีส่วนจูงใจให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้อ านาจหน้าที่
ของตนไปในทางท่ีมิชอบประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง ความมีจิตส านึก
และตระหนักในลักษณะดังกล่าวที่มั่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีของมาล่อตาล่อใจมากมาย
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ขนาดไหน ก็ไม่อาจจูงใจ ฉุดดึงให้คนท างานในองค์การบริหารส่วนจันอัด        หลงใหลใช้อ านาจหน้าที่ไปหา
ประโยชน์ให้ตัวเองในทางตรงกันข้าม หากจิตส านึกและความตระหนักที่ว่านั้นไม่มั่นคง มีปัญหา และประจวบ
เหมาะกับมีปัจจัยภายนอกท่ีจะกล่าวต่อไป จะยิ่งมีส่วนชักน าให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ ไม่
บังควร 
   2) ปัจจัยภายนอก คือประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะได้รับ และโอกาสของความเสี่ยงต่อการท าให้
ถูกลงโทษที่จะเกิดข้ึนจากใช้อ านาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะกับคนที่มี
ความบกพร่องในเรื่องจิตส านึกและความตระหนักเท่านั้น    เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา   ค าว่า “โดย
ทุจริต” มีความหมายเดียวกันกับค าว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพ่ือตนเองหรือบุคคลอื่น” จึงไม่ใช่วิสัย
ของคนท างานเพ่ือประโยชน์ของประชาชน โดยนัยนี้การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนรวมถึงบุคคลอื่นจะเป็นปัจจัย
อีกประการหนึ่ง ที่เป็นเหตุชักน าให้คนของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบ 

“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต” ส าหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 
สาระส าคัญ 2 ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1 ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตที่เกิดจากปัจจัยภายใน ด้วยการปลูกและปลุกจิตส านึก
และมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม การค านึงถึงประโยชน์สุข
ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งได้น ากลุ่มประชาชนและเด็กมารวมไว้ในส่วนนี้ด้วย เนื่องจากเป็นการด าเนินการ
ตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
ได้ก าหนดไว้ประการหนึ่ง คือ “การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้น่า อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม” ซึ่งได้ก าหนดให้เป็นมิติที่ 1 และมีความ
ตระหนักในการความส าคัญกับการด าเนินการให้มีการบริหารราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน
และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ก าหนดไว้ในมิติที่ 1 
   ส่วนที่ 2 ก าหนดขึ้นเพ่ือปูองกันการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้จากปัจจัยภายนอก โดยให้ความส าคัญกับ
การด าเนินการให้มีการบริหารราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนได้ก าหนดไว้ในมิติที่ 2 – มิติที่ 4 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย 
   1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่น และฝุายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
    1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล 
     1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
    1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

   1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาส่วนในท้องถิ่น ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
    1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
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    1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
    1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
    1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
    1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
    1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 
   2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
   2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ 
    2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
    2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
    2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
   2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดี โดยด าเนินการให้กิจการดังนี้ 
    2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2.3.2 มีการกระจ่ายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน 
หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที
ประจักษ์ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
    2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
    2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
     2.4.3 ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
    2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคคลในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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    2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประกอบด้วย 
   3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขาวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน โดย 
    3.1.1 จัดให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
    3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การ จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ 
กฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และ
ตรวจสอบได้ 
    3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
   3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน โดย 
    3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเปูนอยู่ และ 
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
    3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
    3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเก่ียวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
   3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย 
    3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
    3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
    3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบด้วย 
   4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ก าหนด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้มี 
    4.1.1 มีการจัดท าและรายงานจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
    4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ
ปรับปรุง หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ 
ก ากับดูแล 
   4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
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ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได ้โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้มี 
    4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
    4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
    4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
   4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
    4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
     4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
ตามกระบวนการและวิธีการทีกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด 
   4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต ประกอบด้วย 
    4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝูาระวังการทุจริต 
    4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
   แผนการปูองกันการทุจริต เป็นแผนที่ได้รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามที่มีปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ได้พิจารณาก าหนดให้มีการเพ่ิมเติมตามเหมาะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่น ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
การองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด้านการปูองกันการทุจริต จะต้องมีเนื้อหาและสาระส าคัญที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าห้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2561-2564)  
วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 
   1. เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2. เพ่ือเสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติตาม 
มาตรฐานจริยธรรมการาชัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
   3. เพ่ือให้การบริหารราชการาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
   4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
   5. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและ
เข้มแข็ง การด าเนินตามนโยบายของฝุายบริหารให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมและซึ่งเป็นการสอดรับกับการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแต่ละมิติที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 4 มิติ คือ 
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  มิติที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  มิติที 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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ส่วนท่ี 2 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   

(ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการใน 

ปีงบประมาณ (4 ป)ี แยกตาม 4 มิติ 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 

มิต ิ ภรกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหต ุงบประมาณ        

  ( บาท ) 
งบประมาณ        
  ( บาท ) 

งบประมาณ        
  ( บาท ) 

งบประมาณ        
  ( บาท ) 

1.การ
สร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝุาย
บริหารฝุาย
สภาท้องถิ่น
และฝาุย
ประจ าของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1(1)โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
1.1.1(2)โครงการสมดุความดี
พนักงานจ้าง 
1.1.1(3)โครงการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมในการปูองกันการทุจริต 
1.1.2(1) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” 
1.1.2(2)มาตรการ “เสริมสร้าง
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  
1.1.2(3) โครงการเสริมสร้างความ
ซื้อสัตยส์ุจรติ และปลูกฝังทัศนคต ิ
วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต 
1.1.3(1)กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
สมาชิกสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานสวนต าบล” 
1.1.3.(2) มาตรการ “จัดท าคูม่ือ
การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
1.1.3(3) มาตรการ”ปลูกฝังองค์
ความรู้ให้มีความเข้าใจเกีย่วกับ 
Conflict of Interest” 
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 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1)โครงการปลูกต้นไมเ้พื่อเพ่ิมพื้นที่สี
เขียวลดสภาวโลกร้อน 
2)โครงการปลูกผักริมรั้ว 
3)โครงการสรางอาชีพ สร้างรายได้ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
10,000 
30,000 

30,000 
 
10,000 
30,000 

30,000 
 
10,000 
30,000 

30,000 
 
10,000 
30,000 

 



๑๔ 

 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 

หมาย
เหต ุงบประมาณ        

  ( บาท ) 
งบประมาณ        
  ( บาท ) 

งบประมาณ        
  ( บาท ) 

งบประมาณ        
  ( บาท ) 

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

1)โครงการสร้างภูมิคุม้กันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชน(กิจกรรม “โตไป
ไม่โกง”) 
2.โครงการบวชสามเณรภาคฤดูรอ้น 
2)โครงการสร้างภูมิคุม้กันทางสังคม
ให้เด็กและเยาชนต าบล 
จันอัด (กิจกรรม “ส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

10,000 
 

ไม่ใช้งบฯ 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

10,000 
 

ไม่ใช้งบฯ 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

10,000 
 

ไม่ใช้งบฯ 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
10,000 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 

มิติที่ 1 รวม 4มาตรการ 1กิจกรรม 8โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000  
2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ปูองกัน
การทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริต 

กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร อบต.จันอัด 

ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ  

 2.2มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1(1) มาตรการสร้างความโปร่ง
ในในกาบริหารงานบุคคล 
2.2.1(2) มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายก อบต.จันอัด 
ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.1(3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งในในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน “ 
2.2.2.(1) กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญตัิงบประมา
รณรายจ่ายประจ าปี” 
2.2.2(2) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2.2.2(3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งในในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 
2.2.2 (4)โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการจดัซื้อจัดจา้ง 
2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริหารประชาชน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบตั ิ
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
ไม่ใช้งบฯ 
  
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
ไม่ใช้งบฯ 

ไม่ใช้งบฯ 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
ไม่ใช้งบฯ 

ไม่ใช้งบฯ 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
ไม่ใช้งบฯ 

ไม่ใช้งบฯ 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 



๑๕ 

 

มิต ิ ภรกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหต ุงบประมาณ        

  ( บาท ) 
งบประมาณ        
  ( บาท ) 

งบประมาณ        
  ( บาท ) 

งบประมาณ        
  ( บาท ) 

 2.3 มาตรการ
การใช้ดุลพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้
เป็นไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
2.3.1 (2) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาปฏิบัตริาชการ 
2.3.2(1) มาตรการมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพี่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 (1)ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลผู้ที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่ประจักษ ์
2.5.2(1) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2.4.3 (1)กิจกรรมยกย่องและเชิด
ชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
2.4.4 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบตัิตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือ
ตรงจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ 
2.5.2 (1) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”  
2.5.3 (1) มาตรการ “ด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรยีน กรณี
บุคคลภายนอก หรือประชาชน 
กล่าวหา เจ้าหนา้ที่ อบต.จันอัด 
ว่าทุจริตและปฏิบตัิราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

 ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 

 ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 

 ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 

 ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 

 

มิติที่ 2  รวม 6มาตรการ10กิจกรรม2โครงการ 0 0 0 0  
3.การ 
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค 

3.1 จัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการ
อ านวยความ 

3.1.1(1) มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.จัน
อัด ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น” 
3.1.1(2) กิจกรรม “การออก 
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต.จันอัด” 

 ไม่ใช้งบฯ 
 

 
ไม่ใช้งบฯ 

 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 
ไม่ใช้งบฯ 

 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

  



๑๖ 

 

มิต ิ ภารกิจตาม
มิต ิ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหต ุงบประมาณ        

  ( บาท ) 
งบประมาณ        
  ( บาท ) 

งบประมาณ        
  ( บาท ) 

งบประมาณ        
  ( บาท ) 

ประชาชน สะดวกแก่
ประชาชนได้
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการตาม
อ านาจ
หน้าท่ีของ 
อบต.จันอัด 
ทุกขั้นตอน 

3.1.2(1) กิจกรรม “การเผยแพรด่้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ ทรัพย์สิน
ของ อบต.และการรับเรื่องร้องเรียน 
เกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
3.1.3 (1)มาตรการจัดใหม้ีช่องทางที่
ประชาชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 

 3.2 การรับ
ฟังความ
คิดเห็น  
การรับและ
ตอบสนอง
เรื่อง
ร้องเรียน /
ร้องทุกข์ 
ของ
ประชาชน 

3.2.1 (1)โครงการจดัท าประชาคม
แผนชุมชน 
3.2.1(2) การด าเนินงานของศูนยร์ับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของ อบต.จันอัด 
3.2.2(1) มาตรการก าหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่องร้องเรยีน 
3.2.2(2) โครงการ อบต.จันอัด 
เคลื่อนที่  
3.2.3(1) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
3.2.3.(2)กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผูร้้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
100,000 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
100,000 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
100,000 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
100,000 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 

 3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหาร
กิจการของ 
อบต.จันอัด 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนา อบต.จันอัด  
3.3.2(1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง 
3.3.3.(1) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการ ประเมินผลการปฏบิัติ
ติตามหลักเกณฑ์และวีธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบต.จันอัด 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 
ไม่ใช้งบฯ 

 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 
ไม่ใช้งบฯ 

 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 
ไม่ใช้งบฯ 

 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 
ไม่ใช้งบฯ 

 

 

มิติที่ 3  รวม 7มาตรการ  4กิจกรรม 2โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000  
4.การ
เสรมิสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน  

4.1 มีการ
จัดวางระบบ
และรายงาน
การควบคุม
ภายใน 

4.1.1(1) โครงการจดัท าแผนการ 
ตรวจสอบภายในประจ าปี  
4.1.2(1) กิจกรรมติดตามประเมนิผล
คบคุมภายใน 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
ไม่ใช้งบฯ 

ไม่ใช้งบฯ 
 
ไม่ใช้งบฯ 

ไม่ใช้งบฯ 
 
ไม่ใช้งบฯ 

ไม่ใช้งบฯ 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 



๑๗ 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ        

  ( บาท ) 
งบประมาณ        
  ( บาท ) 

งบประมาณ        
  ( บาท ) 

งบประมาณ        
  ( บาท ) 

การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ขอ  

ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจสอบเงิน
แผ่นดิน
ก าหนด 

      

 4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได ้

4.2.1 (1)มาตรการส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ กับดูแลการบริหารงาน 
บุคคล เกี่ยวกับการ โอน ย้าย 
4.2.2(1)กิจกรรมการรายงานผล
การการใช้จ่ายเงินให้แก่ประชาชน
ทราบ  
4.2.2 (2) กิจกรรมการมสี่วนร่วม
ของประชาชน ในการตรวจสอบการ
รับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของ อบต.จันอัด 
4.2.3(1) กิจกรรมการจดัหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จาก
ตัวแทนชุมชน 
4.2.3 (2) โครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจ้าง 

 ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 

 4.3 การ
ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

4.3.1(1) โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมาย ท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
4.3.1(2) กิจกรรมการสิ่งเสรมิและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิน่
ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
4.3.2 (1) กิจกรรมการมสี่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา 
อบต.จันอัด 

30,000 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

30,000 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

30,000 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

30,000 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 

 4.4 เสรมิพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community
) และบูรณร
การทุกภาค
ส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการเฝูาระวังการ
คอร์รัปช่ันโดยภาคประชาชน 
4.4.1(2) กิจกรรมการตดิปูายกรณี
พบเห็นการทุจรติ 
4.4.2(1)มาตรการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือขายด้านการปูองกันการ
ทุจริต 

ไม่ใช้งบฯ 
 
4,000 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
                        

ไม่ใช้งบฯ 
 
4,000 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
4,000 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
4,000 
 
ไม่ใช้งบฯ 
 
 

 

มิติที่ 4  รวม 3มาตรการ 7กิจกรรม 3โครงการ 70,000 70,000 70,000 70,000  
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ส่วนที่ 3 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมทีไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง ฝุายบริหาร ข้าราชการ 

การเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และฝุายประจ าของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด 

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 โครงการที่ 1  
 1.ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

2.หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

    การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต
ของโลกท่ีมากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
   จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

   3.วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ 

        3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึก
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการ
บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

       3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดในการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

  4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

        ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 

   5.พื้นที่ด าเนินการ 

        องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
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   6.วิธีด าเนินการ 

        จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 

       6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจันอัดบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่(.ในการประชุมประจ าเดือน) 
      6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน
และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือ
ท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพหรืออาพาธเป็นต้น 

       6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 

   7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

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

       ไม่ใช้งบประมาณ 

   9. ผู้รับผิดชอบ 

       ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 

   10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
        10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 

        10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึก ร่วม
ในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

        10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
โครงการที่ 2  

   1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 

   2. หลักการและเหตุผล 

       การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับ
มาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐาน
ในการอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้
ปฏิบัติงานด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ 
ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรือ
อาจจะมีผู้ร่วมงานอ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดข้ึนคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กรองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  เห็นความส าคัญของการบันทึก
ประจ าวันดังกล่าว จึงได้จัดท าสมุดความดีพนักงานจ้างโดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน 
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เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิด
ประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

  3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงาน 

     3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
     3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 

   4. เป้าหมาย 

      พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 

   5. ระยะเวลา 

       4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
   6. วิธีด าเนินการ 

     6.1 ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุก
วันและส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
     6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี 
   7. งบประมาณ 

                ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

   8. สถานที่ด าเนินการ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 

   9. ผู้รับผิดชอบ 

     ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 

   10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมาย 

      10.2 มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
      10.3 พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมาย
ตามก าหนด 

 โครงการที่ 3 

   1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต 
   2. หลักการและเหตุผล 
       บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
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ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ 
การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง 
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อ
เพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพา
องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน มีความโปร่งใสมีการปูองกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ 
ข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ 
ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 
   3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
   3.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
   2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
    2.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   4. กลุ่มเป้าหมาย 
       คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน  
   5. พื้นที่ด าเนินการ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   6. ระยะเวลาด าเนินการ 
      4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

   7. วิธีการด าเนินการ 
     7.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
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     7.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
     7.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
     7.4 เสนอรายละเอยีดโครงการ ก าหนดการและหลักสตูร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและเกดิความ
เหมาะสม 

   7.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 

     7.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
   8. งบประมาณ 

       ไม่ใช้งบประมาณ 

   9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

      ส่วนการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบรหิารส่วนต าบลจันอัด 

   10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      10.1 บุคลากรและประชาชนมคีวามรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 

      10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต
ได้อย่างแท้จริง 

      10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคตติ่อองค์กรต่อการ

ท างาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบญัชาท่ีด ี 
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   1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
    โครงการที่ 1 
   1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน  
       ต าบลจันอัด” 

   2. หลักการและเหตุผล 

        ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจันอัด   พ.ศ. 2560    โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ การฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ควรน าแนว
ทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลมดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ได้จัดท ามาตรการ 
“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้ง
ฝุายการเมืองและฝุายประจ า ทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

   3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
      3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
     3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามล าดับ 
     3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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   4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
     คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป ทั้งหมด 
   5. พื้นที่ด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   6. วิธีด าเนินการ 
       1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ 

  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด เปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
   7. ระยะเวลาด าเนินการ 
                4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
   8. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
  9. ผู้รับผิดชอบ 
      งานนิติการ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  
   โครงการที่ 2 
   1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
   2. หลักการและเหตุผล 
      ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561– 
2564) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมาย
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (CorruptionPerceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจันอัดจึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลง
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แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2561) ไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
   3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
      3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
   4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
     ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 
   5. พื้นที่ด าเนินการ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   6. วิธีด าเนินการ 
      1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
     2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 
   7. ระยะเวลาด าเนินการ 
               4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
   8. งบประมาณด าเนินการ 
     ไม่ใช้งบประมาณ 
   9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ส านักปลัดองค์การาบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 

โครงการที่ 3 
  1.ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการ   

ต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

      ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น 
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การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพื่อ
คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติ
เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้
ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มี
เกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดง
ให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึง
การปูองกันการกระท าทุจริตในระบบราชการด้วย 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต 
และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น 

   3. วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงาน ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

    2. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 

    3. เพ่ือให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
     4. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วม
ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

   4. กลุ่มเป้าหมาย 

      คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจันอัด 

   5. ระยะเวลาด าเนินการ 

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



๒๘ 

 

   ไม่ใช้งบประมาณ 

   7. วิธีการด าเนินงาน 

     7.1 บรรยายเรื่อง การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการ
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
      7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุาย
บริหารและฝุายสภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
      7.3 แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและ
วัฒนธรรมที่ดีให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจันอัด 

      7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย 

   8. สถานที่ด าเนินการ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  
   9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

           ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  
   10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

      2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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   1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
       โครงการที่ 1 
    1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและ      
     พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 

   2. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
   “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลจันอัด เพ่ือให้
พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของ
ตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
     3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
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     3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผล 
ให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
   4. เป้าหมาย 
       พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   5. พื้นที่ด าเนินการ 
        องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   6. วิธีการด าเนินการ 
       ในการประชุมประจ าเดือน ให้น าความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนมาให้ความรู้โดยน าตัวอย่างมา
แสดง 
   7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
        4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 
   8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 
   9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       งานนิติการ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    ตัวช้ีวัด 
        พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
    ผลลัพธ์ 
        พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 โครงการที่ 2  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักการและเหตุผล 

     รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้ 
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้
ที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
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Interest) ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท า ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการ
ให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้วยเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และ
เพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกส าคัญท่ีจะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าทีเ่อ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่
ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพื้นฐานการ
ปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
   3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
    3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น 
   3.เป้าหมาย/ผลผลิต 
     ข้าราชการ  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
   5. พื้นที่ด าเนินการ 

    องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
    6. วิธีด าเนินการ 
      1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
      2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
      3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
      4. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
      5. แจกจ่ายให้ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลจันอัด 
   7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      4 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
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   8. งบประมาณด าเนินการ 
       ไม่ใช้งบประมาณ 
   9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       งานนิติการ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
       มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

โครงการที่ 3 
   1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 
   2. หลักการและเหตุผล 
        ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลาย
ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวมจากสถานการณ์
ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุ 
และปัจจัยที่น าสู่การคอร์รัปชั่น เพ่ือจะได้หาทางปูองกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่น าไปสู่
การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่ส าคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและ
ค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนาดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดจึงได้จัดท ามาตรการ “ปลูกฝังองค์
ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้นเพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของ
บุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็น
ส าคัญ หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตส านึกในหน้าที่ที่จะปกปูองผลประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติ มีการใช้อ านาจทางราชการโดยมิชอบในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง 
กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหาย
ต่อประเทศชาติและประชาชน 
   3. วัตถุประสงค์ 
        3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจันอัด 
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     3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ อันจะน ามาซึ่งการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร 
   4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
       ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลจันอัด  รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์
ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 
   5. พื้นที่ด าเนินการ 
         องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   6. วิธีด าเนินการ 
       1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
       2. ออกแบบกิจกรรม 
      3. จัดเตรียมเอกสาร 
      4. ด าเนินการจัดประชุม 
     5. สรุปรายงานการประชุม 
   7. ระยะเวลาด าเนินการ 
        4 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
   8. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
   9. ผู้รับผิดชอบ 
              งานนิติการ ส างานนักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
         มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
โครงการที่ 1  
 1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นท่ีต าบลจันอัด  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
     เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate  

Change) ทีท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น 
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ 
และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ 
พ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจันอัดจึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ต าบลจันอัด 
ประจ าปี 2561” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม 
(Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลจันอัด จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่า
(ท่ีสาธารณะ)ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดเพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
   3. วัตถุประสงค์ 
        3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน 
        3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน   โดยเพิ่ม
พ้ืนที่สีเขียวในต าบลจันอัด 
      3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพิ่ม
มูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
     3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและ
คลายร้อนแก่ประชาชน 
   4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
        ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน 300 ต้น 
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   5. พื้นที่ด าเนินการ 
       พ้ืนที่สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
   6. วิธีด าเนินงาน 
        6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
        6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียม
สถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้ 
       6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
      6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 
และประชาชนในท้องถิ่น 
   7. ระยะเวลาด าเนินการ 
         4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 
   8. งบประมาณด าเนินการ 
         30,000.- บาท 
   9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      10.2 ท าให้เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
      10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่ม
รื่นในชุมชน 
  โครงการที่  2 
   1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว 
   2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
     ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ปุวยที่มารับ
บริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการปุวยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพ่ิมสูงขึ้น 
โรงพยาบาลก็ต้องเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระท่ีรัฐบาลจะต้องเสีย
งบประมาณในการด าเนินการเป็นอันมาก และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ
ที่ส าคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไม้ที่ไม่
ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี เพื่อเหตุผลทางการค้าและพาณิชย์ ท า
ให้สารเคมีที่เป็นโทษเหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากท่ีจะหลีกเลี่ยง แนวทางในการปูองกันปัญหาที่เป็น
การแก้ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี มี 
ประโยชน์แต่กระนั้นส าหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ในการที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้การ
ปลูกผักด้วยตนเอง ชุมชนบ้านสวนพอเพียงตระหนักในปัญหานี้ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น 
   3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง 
      3.2 เพ่ืออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พ้ืนเมือง และขยายพันธุ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้ 
      3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดย
ปราศจากการใช้สารเคมีสงเคราะห์ใดๆ 
     3.4 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
        ประชาชนในเขตรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   5. พื้นที่ด าเนินการ 
        พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   6. วิธีด าเนินการ 
        6.1 ขั้นเตรียมการ 
      - มีการวางแผนการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสาน 
    - รวบรวมบล็อกของสมาชิกที่ปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
     - บางกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสานงาน 
      6.2 ขั้นปฏิบัติ 
    - รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผัก
อินทรีย์ เพ่ือให้สมาชิกท่ีร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ 
    - แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก 
    - กระตุ้นการน าเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกัน
และกัน 
    - จัดให้มีการน าเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 
     6.3 ขั้นประเมินผล 
      - การน าเสนอผลงานที่ก าลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่ส าเร็จแล้ว 
     - มีการส ารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพ่ือการบริโภค 
(จ านวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ) 
      - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น 
      - ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
    - มีการสรุปปัญหาที่ได้ จากการด าเนินการที่ผ่านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหา
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แนวทางแก้ไขร่วมกัน 
      - ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธุ์พืชสวนครัวส าหรับให้บริการสมาชิก 
   7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
   8. งบประมาณด าเนินการ 
   10,000.- บาท 
   9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      10.1 สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ 
      10.2 สมาชิกสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง 
      10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ 
      10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
    การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลก 

ตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด าเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมี
แนวโน้มในการด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วย
การพ่ึงพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติ 
เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันส าคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน 
กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็นคนที่มี
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการด าเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขา
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับ
สังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและม่ันคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป 
เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา 16 ข้อ 
11 การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นส่วนการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด จึงได้จัดท าโครงการ “บวชสามเณรภาคฤดูร้อนและศีล
จินี” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝังจิตส านึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม
ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนน าธรรมะน าหลักค าสอน ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต
และน าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
       3.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ 
ปัญญา เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม 
   3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
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    3.4 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตส านึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง 
   4. เป้าหมาย 
    เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตต าบลจันอัด   
   5. สถานที่ด าเนินการ 
   วัดในเขตรับผิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  
   6. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (งบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
   7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ร่วมวัดที่จัดกิจกรรม 
  8. วิธีด าเนินการ 
    1. ประชุมปรึกษาหารือ/ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
    2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่ได้รับทราบ 
    4. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
    5. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป 
   9. งบประมาณ 
     10,000 บาท 
   10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    1. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและน า
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
    2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็น
แบบอย่างที่ดีในสังคม 
    3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ
เหมาะสม 
    4. ปลูกฝังค่านิยม มีจิตส านึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 

โครงการที่ 5  
  1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลจันอัด 

      (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
   2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
    ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็น
ปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคน
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ในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ใน
การพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับ แห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา 
และองค์การบริหารส่วน ต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9)จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ 
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 
   องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลจันอัด (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
และค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และ
เป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความ
ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ 
ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
   3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต 
   3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น
และการโกงทุกรูปแบบ 
    3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
   4. เป้าหมาย 
   เชิงปริมาณ 
   เด็กและเยาวชนต าบลจันอัด  จ านนวน 50 คน 
   เชิงคุณภาพ 
   เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้
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ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
   5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
    5.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
    5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
    5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
    5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
   6. พื้นที่ด าเนินการ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   7. งบประมาณด าเนินการ 
    30,000 บาท 
   8. ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
   9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  
   10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต 
    10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 
    10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ   กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น” 
         2. หลักการและเหตุผล 
     คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ 
กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นท้ังนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีค าครหา ที่
ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
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จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่อง
ในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความ
เป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า 
โอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างาน
ในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
   3. วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กร 
   4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
     4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
      4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
     4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
   5. พื้นที่ด าเนินการ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   6. วิธีด าเนินการ 
        6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
      6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
        6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
        6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
        6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
        6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
        6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
        6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 
   7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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   8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไม่ใช้งบประมาณ 
   9. ผู้รับผิดชอบ 
    ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
        10.1 ผลผลิต 
          - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
           - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
           - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
        10.2 ผลลัพธ์ 
          - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอดมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
           - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ 
   บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
  โครงการที่ 1 
  1. ชื่อโครงการ  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
  2. หลักการและเหตุผล 
      ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริง  
  วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
นั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐ  
   ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
   3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
     3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
    3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
     3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คน
ดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
   4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
      จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด จ านวน 1 มาตรการ 
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
      ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   6. วิธีด าเนินการ 
      6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสมีา เรื่อง หลักเกณฑ์
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และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2535 
      6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
      6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
     6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
   7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
   8. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
   9. ผู้รับผิดชอบ 
     ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       10.1 ผลผลิต 
            - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด จ านวน 1 
มาตรการ 
           - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
      10.2 ผลลัพธ์ 
          - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % 
           - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
           - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
   โครงการที่ 2  
  1. ชื่อโครงการ มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด และหัวหน้าส่วนราชการ 
   2. หลักการและเหตุผล 
       องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจันอัด ทัง้ที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
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ให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมาย เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มี
ความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
   3. วัตถุประสงค์ 
       3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
       3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
      3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
       3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
   4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
        จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ปลัดฯ และหัวหน้าส่วน
ราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดมอบหมายให้รองนายกฯ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด มอบหมายให้ปลัดฯ  และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดฯมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ 
   5. พื้นที่ด าเนินการ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   6. วิธีด าเนินการ 
       6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
      6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
       6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
        6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน 
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   7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
   8. งบประมาณด าเนินการ 
       ไม่ใช้งบประมาณ 
   9. ผู้รับผิดชอบ 
      ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       10.1 ผลผลิต 
   มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
         10.2 ผลลัพธ์ 
    - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
    - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
    โครงการที่ 3   
   1. ชื่อโครงการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
  2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
       การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนส่วน
ต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   3. วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
      ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   5. พื้นที่ด าเนินการ 
       ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
 



๔๙ 

 

 
  6. วิธีด าเนินการ 
     6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลจันอัด โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้า
ส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจันอัด ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ 
     6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจันอัดที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
     6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลจันอัด เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติ
ราชการ 
     6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลจันอัด รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจันอัด 
     6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดพิจารณา
ทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา  ลงวันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2545 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 
  8. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
   9. ผู้รับผิดชอบ 
      ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
       มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
   โครงการที่ 1 
   1. ชื่อโครงการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
  2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
       เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
มีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจันอัด จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   3. วัตถุประสงค์ 
       3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
       3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
   4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
       งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   5. พื้นที่ด าเนินการ 
      กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   6. วิธีด าเนินการ 
      จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
   7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       4 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) 
   8. งบประมาณด าเนินการ 
       ไม่ใช้งบประมาณ 
   9. ผู้รับผิดชอบ 
     กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
       10.1 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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      10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
       10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

โครงการที่ 2  
  1. ชื่อโครงการ   กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
   2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
       ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับระชา
ชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   3. วัตถุประสงค์ 
       3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
       3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
       3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
       3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
       3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
       3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
   4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
      4.1 นักวิชาการพัสดุและผู้อ านวยการกองคลัง 
      4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
   5. พื้นที่ด าเนินการ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   6. วิธีด าเนินการ 
      6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
      6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
      6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
      6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
      6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
      6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
      6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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   8. งบประมาณด าเนินการ 
       ไม่ใช้งบประมาณ 
  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       นักวิชาการพัสดุ , ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
        10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ 
        10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
        10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
   โครงการที่ 3 
  1. ชื่อโครงการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
  2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
           พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 
   3. วัตถุประสงค์ 
          3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
     3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
     3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
     เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  6. วิธีด าเนินการ 
     6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ 
     6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
  8. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 



๕๓ 

 

   9. ผู้รับผิดชอบ 
       นักวิชาการพัสดุ,ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
        10.1 มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
        10.2 มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
        10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบไดh 
  โครงการที่ 4  
  1. ชื่อโครงการ   กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่
องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการ
โดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกันดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ
ของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดทุกโครงการและกิจกรรม 
   3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
      3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
     3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
     เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลจัน
อัดที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงตามสาย 
   5. พื้นที่ด าเนินการ 
   เขตพ้ืนที่รับผิดขอบขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
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   6. วิธีด าเนินการ 
      6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดท าประกาศ ดังนี้ 
            - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
            - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
             - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
       6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงตามสาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
        4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
  8. งบประมาณด าเนินการ 
       ไม่ใช้งบประมาณ 
  9. ผู้รับผิดชอบ 
        กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ผลผลิต 
   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
   10.2 ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
   - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
   - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได 
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   2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  โครงการที่ 1 
  1. ชื่อโครงการ “กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
  2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดนด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) 
ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขอ
อนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ติดตามความคืบหน้า 
และแจ้งผลdารด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงาน
เพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่อ
งาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่ง
อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัตินอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ยังบริหารจัดการบริการ
สาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 
ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, 
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, 
ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดการจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
   3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 
     3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
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  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
      ทุกกอง/ฝุาย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ 
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
       ทุกกอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  6. วิธีด าเนินการ 
       6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้าน
ระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการ
ส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และ
ด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การก าจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่)6.2 ประเมิน
มาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
  8. งบประมาณด าเนินการ 
      ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 
  9. ผู้รับผิดชอบ 
       ทุกกอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
       10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ 
       10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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      2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการที่ 1 
  1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  2. หลักการและเหตุผล 
      พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้นเพ่ือให้การ
ประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า              สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา        องค์การ
บริหารส่วนต าบลจันอัด         จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือ
การบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
  3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
     3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
     3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
     3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
     4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดให้สั้นลง 
     4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลจันอัด 
     4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
     4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
     4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
      พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
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  6. วิธีด าเนินการ 
      6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
      6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
      6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

     6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าว 
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
     6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหาร
ทราบ 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
  8. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
      10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
      10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
      10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
 โครงการที่ 2  
  1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  2. หลักการและเหตุผล 
      ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึง
เป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น 
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การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้
การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและ
แก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับ
บริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ 
ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3. วัตถุประสงค์ 
       3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
       3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได้ 
       3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 

       3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส 
สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 
  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
       ประชาชนในเขตอค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองการบริหารส่วน
ต าบลจันอัด 
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
       ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  6. วิธีด าเนินการ 
      6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
      6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
      6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
      6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
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      6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
      6.4.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
      6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
       6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
       6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
       6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
       6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
           6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
            6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องใน
การจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
        4 ปี (งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 ) 
  8. งบประมาณด าเนินการ 
        งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ส านักปลัดฯ กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
        10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
         10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได้ 
        10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ 
        10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได ้ 
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2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ 
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการที่ 1 
  1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  2. หลักการและเหตุผล 
      การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น 
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมี
การปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  3. วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
  4. เป้าหมาย 
      คณะผู้บริหาร  ปลัดฯ หรือ หัวหน้าส่วนราชการ 
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  6. วิธีด าเนินการ 
      6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
       6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
       6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร  ปลัด   หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมาย
ทราบ 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     4 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
  8. งบประมาณด าเนินการ 
     ไม่ใช้งบประมาณ 
  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ส่วนราชการทุกส่วน 
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  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
     สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุน 

นิยม ท าให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่
ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่คนดี เหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุก
กระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญใน
การพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
   3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
   3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน 

เป็น กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 
  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
       มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อย
กว่า 5 คน/ปี 
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
        พ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  6. วิธีด าเนินการ 
        จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร  เว็บไซต์  สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       4 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
  8. งบประมาณด าเนินการ 
       ไม่ใช้งบประมาณ 
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  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ส านักปลัดองค์การบริหารส่วต าบลจันอัด 
  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
2. หลักการและเหตุผล 
   การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน 

อันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดีดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจใน
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนต าบลจันอัด ผู้ที่ท า
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด อย่างสม่ าเสมอ องค์การ
บริหารส่วนต าบลจันอัดจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของอค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและ
ท าคุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง 
และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลจันอัด มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจันอัด 
     3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
     3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจันอัด มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 
  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
      - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  

    - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  
5. พื้นที่ด าเนินการ 

      พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  
6. วิธีด าเนินการ 

     6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
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        6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง 
         6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่าน
การคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      4 ป ี(งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
  8. งบประมาณด าเนินการ 
      5,000 บาท 
  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
      10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 
และเห็นคุณค่าของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   ตัวอย่างที่ 1 
  1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. หลักการและเหตุผล 
       เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย 
ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็น
การใช้พื้นท่ีเล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
ตั้งแต่ปี 2558 ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ าฝนที่มีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้ง ท าให้เกษตรกร
ในพ้ืนที่ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถท านาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพ้ืนที่อยู่ใกล้กับคลองส่งน้ า ประมาณ 
500 ไร่ เกษตรกรเหล่านี้จะอาศัยน้ าจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้ าจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว เกษตรกร
ได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดีและได้ด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพ้ืนที่การท านาปรังลง
อย่างมาก โดยองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ซึ่งมี
เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชที่ใช้น้ าน้อยเพื่อปลูกทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง อาทิ พืชตระกูล
ถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพ้ืนที่หันมาปลูกพืชใช้น้ าน้อยแทนการปลูกข้าวนาปรังนั้น 
จะเห็นได้ว่าใช้น้ าน้อยกว่าการปลูกข้าว เช่น พ้ืนที่ท าน้ า 1 ไร่ ใช้น้ า  1,738 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่พ้ืนที่ปลูก
สับปะรด 1 ไร่ ใช้น้ า 583 ลกูบาศก์เมตร เป็นต้น จึงเป็นวิธีหนึ่งของการด าเนินการมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพ้ืนที่ต าบลหนองตาแต้มอย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด
เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือน
เป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลจันอัดคัดเลือก
ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่าย
ลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขต
ชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าาในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและ
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน
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ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 
    3. วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 
ประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 
   4. สถานที่ด าเนินการ 
       ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. วิธีด าเนินการ 
      5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลจันอัด 

   5.2 ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2561 
      5.3 มอบใบเกียรติบัตร 

    5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
       5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
    6. ระยะเวลาด าเนินการ 
        4 ปี (งบประมาณ 2561 – 2564 ) 
   7. งบประมาณด าเนินการ 
      เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท 
  8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
      ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   9. ตัวช้ีวัด 
      9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
สนองพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปูาหมาย
เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ  
    10. ผลลัพธ์ 
      10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
     10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์
เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลxxxได้ 
     10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์
เรียนรู้เกษตรผสมผสาน มีเกษตรกร 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ 

ซือ่สัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  โครงการที่ 1 
  1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
  2. หลักการและเหตุผล 
      จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด 
ดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ 
ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้าง
แนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากร
ทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงาน ภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
  3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
       3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
       3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
      บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
      องคก์ารบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  6. วิธีด าเนินการ 
      6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
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บ้านเมืองที่ดี 
     6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
     6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      4 ปีงบประมาณ ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
  8. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  
  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ 
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการที่ 1  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 
   กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ 

ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ 
หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและ
สุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
  3. วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
     การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  6. วิธีด าเนินการ 
     ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
       - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
       - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด 
       - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      4 ปี  (งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2594 ) 
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  8. งบประมาณด าเนินการ 
       ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ 

ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่ง
สามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลxxx 
รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ขึ้น เพื่อด าเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
  3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
     3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
     มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  6. วิธีด าเนินการ 
     6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
     6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  
              6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ 
ปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
       6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจันอัด ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
        4 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
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  8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด โดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 
 โครงการที่ 2 
  1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ ประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ” 
  2. หลักการและเหตุผล 
      สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้     ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ว่าปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการ
พิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ 
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
  3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
จันอัด ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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        3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
  4. เป้าหมาย 
      “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  
  6. วิธีด าเนินการ 
      6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
      6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมชิอบ 
      6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
     6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
  8. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     งานนิติการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      ตัวชี้วัด 
       ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      ผลลัพธ์ 
       ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
  3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
  โครงการที่ 1 
  1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ให้ม ี
ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น” 
  2. หลักการและเหตุผล 
      ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่
ท าการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลจัน
อัด จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ให้บริการ ณ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อ
ประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมือง
ได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
  3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 
     3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจันอัด  

  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
      ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด จ านวน 1 แห่ง 
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
     ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  
  6. วิธีด าเนินการ 
     6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
     6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
     6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด  



๗๗ 

 

        6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
         6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
         6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
         6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
        4 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
  8. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
        จ านวนผู้มาขอรับบริการ 
โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล
จันอัด” 
2. หลักการและเหตุผล 
     อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึง 

บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส 
การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
  3. วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการพ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท า
ส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ขึ้น 
       2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จ าหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
       3. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
   3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
   3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
   3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
   3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
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  4. เป้าหมาย 
      1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 
      2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2542 จ านวน 
1 ชุด 
     3. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนา
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด จ านวน 1 ฉบับ 
       4. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
        ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  
  6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
        6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
         6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
         6.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2542 เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
         6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร 
เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
         6.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
         6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
      4 ปี (งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 )  
8. งบประมาณ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
      ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ณ ส านักงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  
      2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
      3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
  โครงการที่ 1 
  1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
  2. หลักการและเหตุผล 
       ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
      ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
  3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
      3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
      3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
      มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท
ขึ้นไป 
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
      พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  
  6. วิธีด าเนินการ 
      จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   - แผนการด าเนินงาน 
   - แผนอัตราก าลัง 
   - แผนการจัดหาพัสดุ 
   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
   -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
   - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
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    - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
    - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
    - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
    - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     4 ปี  (งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
     ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
โครงการที่ 2  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด และการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
  2. หลักการและเหตุผล 
     การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก 
ในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
เป็นการปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
  3. วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
      ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  
  6. วิธีด าเนินการ 
      เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
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จัดหาพัสดุต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
  8. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  
  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
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  3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
  โครงการที่ 1  
  1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจันอัด” 
   2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
      ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9  
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
  3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
      3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
      3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
      ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
      พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  
  6. วิธีด าเนินการ 
     จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
   - บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   - บอร์ดประชาสัมพันธ์ หมู่บ้าน 
   - ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง 
   - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
   - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัด
แถลงข่าวหนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
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      - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
      - รายการ TV 
      - รายการทาง Youtube ออนไลน์ 
    7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       4 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
    8. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 

   9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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  3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนนิกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย 
ของประชาชนในท้องถิ่น 
  โครงการที่ 1 
   1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
   2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
       ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ 
กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ได้ด าเนินการจัดโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ในปีถัดไปองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด จึงได้จัดให้มี
โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2561 ขึ้น 
  3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชน
และวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
     3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 
     3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
     3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
     3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
      จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 8 หมู่บ้าน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลจันอัด ส าหรับให้ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
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 6. วิธีด าเนินการ 
      6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
      6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
      6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
    6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
    6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
    6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
   6.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
   6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน 8 ชุมชน  

ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 
  8. งบประมาณด าเนินการ 
      30,000 บาท 
  9. ผู้รับผิดชอบ 
      ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     1. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
     2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
     3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล 
     4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
     5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
     6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
   โครงการที่ 2 
  1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง
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ต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบล
จันอัดจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนต่างๆ 
  3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
      3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลจันอัด 
       3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่ 
  4. เป้าหมาย 
      ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
   5. วิธีด าเนินการ 
      5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
      5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
      5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความ
จ าเป็นและเร่งด่วน 
      5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
      ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย 

ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
   6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 044974040 ทางโทรสารหมายเลข 044974040 
   6.3 ทางเว็บไซต์ www.Junauad.go.th 
   6.4 ทางไปรษณีย์  ตู้ ปณ.13  
  7. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 
  8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
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  9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
     9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
             9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน   
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด เป็นหน่วยให้บริการแก่ประชาชน แบบองค์รวม ผสมผสาน 

และต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค 
เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของ 
ประเทศไทยการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
   3. วัตถุประสงค์ 
       3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
       3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
       มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  6. วิธีด าเนินการ 
      จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
   - กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 

- ผ่านเว็บไซต์ www.Junaud.go.th 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       4 ปี (งบประมาณ 2561 – 2564 ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
       ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
      ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับ 

เรื่องร้องเรียน 
 
 
 

http://www.junaud.go.th/
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดเคลื่อนที่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี 

เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดเคลื่อนที่ เพื่อ
ส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดด าเนินการ
ให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือ
ร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูก
ที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
  3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลจันอัด ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
     3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
     3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่ 
  4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
      น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ออกไปให้บริการแก่
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวที
ประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
      ก าหนดให้ออกองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท า
แผนพัฒนาชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด   
  6. วิธีด าเนินการ 
     1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
     2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
     3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดทั้งหมด 
    4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ 
    5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
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  6. วิธีด าเนินการ 
      1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
      2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
      3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่
ประชาชนทั้ง 8 หมู่บ้าน 
     4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการ
ประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน) 
      5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
       6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  

     7. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
        8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      ก าหนดออกให้องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท า
แผนพัฒนาชุมชน ในเดือนมีนาคม 
  8. งบประมาณด าเนินการ 
      100,000 บาท 
  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ซึ่งได้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจันอัดอย่างทั่วถึง 
     10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น
โดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจันอัดและความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ 
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
   โครงการ ที่ 1 
    1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดเป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการ 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการ
บริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้ง
เรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เก่ียวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น 
เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้น
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
  3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
      3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
      3.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
  4. เป้าหมาย 
       รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลจันอัด 
  5. วิธีด าเนินการ 
      5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ   

     5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
      5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
     5.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร 

พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
      5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
  6. ระยะเวลาด าเนินการ 
      ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค 
  7. งบประมาณด าเนินการ 
       ไม่ใช้งบประมาณ 
  8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ส านักปลัด,กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 



๙๒ 

 

  9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
       9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
        9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
     การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ 

ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วนั 
  3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
      3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ
มาปฏิบัติ 
      3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
  4. เป้าหมายการด าเนินการ 
       ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  6. วิธีการด าเนินการ 
      ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      4 ป ี(งบประมาณ 2561 – 2564) 
  8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  9. งบประมาณด าเนินการ 
       ไม่ใช้งบประมาณ 



๙๓ 

 

    10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
       10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
       10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 

  2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 1องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลจันอัดในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท า
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด โดยส านักปลัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดขึ้น 
  3. วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจัน
อัดและแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม
องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ก าหนดด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
        คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด   
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  6. วิธีด าเนินการ 
       - จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดบางต าแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กร
จัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 
  8. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
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  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
        องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจันอัด เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลจันอัดและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจันอัดความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
      ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  3. วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลจันอัดอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
  4. เป้าหมาย 
       ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน 
  5. วิธีการด าเนินการ 
        5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลจันอัดอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
       5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อ
เรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
  6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
        ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
  7. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 
  8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        ส านักปลัดและส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
        9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจันอัด 



๙๗ 

 

       9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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   3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   โครงการที่ 1 
  1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ     
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
     ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 

   1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
    2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
    3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดให้เกิดความโปร่งใส  

ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
   3. วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
       2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 

 4. เป้าหมาย 
     ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาทอ้งถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
6. วิธีด าเนินการโครงการ 
     6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
     6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
      6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
   8. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
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  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
       เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจันอัด หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัน
อัดมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
  4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ก าหนด 
  4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
   โครงการที่ 1   
   1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 
   2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
      การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจันอัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลxxx
เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
   3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
     3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้าน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
     3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
     3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
      ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
       สว่นราชการทุกองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  6. วิธีการด าเนินการ 
        6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
       6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
        6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
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รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
      6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
      6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
  7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
      4 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
  8. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

มากขึ้น   
      10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
      10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
      10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างช าระลดน้อยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

   4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง 
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ 
ดูแล 
  โครงการที่ 1 
  1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
  2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
     ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน 
ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบ
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดขึ้น 
   3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
       3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
      3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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  4. เป้าหมาย 
       เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลจัอนัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  5. วิธีด าเนินการ 
       5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

     5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ 
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลจันอัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
       5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และผู้บริหารทราบ 
  6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
        องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด / 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
  7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
      ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   8. งบประมาณด าเนินการ 
       ไม่ใช้งบประมาณ 
  9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
       3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ น าไปใช้ในการตัดสินใจ 
                4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
        5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
        10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
         10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
         10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
         10.4 มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
         10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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  4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 
    4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ 
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
     โครงการ ที่ 1  
  1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
  2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจันัอดจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
   3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม 
     3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย 
  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
   5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 

6. วิธีการด าเนินการ 
  ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
  - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลxxx 
  - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
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   - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
   - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดและออกค าสั่งแต่งตั้งได้
ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 

การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน 

บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดได้ด าเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 
   - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/
เลื่อนต าแหน่ง 
   - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
   - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อน ต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
   - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
   - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
   - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
   - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดจะออก
ค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
  การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล 
ในการที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัออัด ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
  - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
  - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
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การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
    - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
   - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจันัอดออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
  7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
   4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 
  8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- 
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
      การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ  

ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
  3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
     3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
     3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
     3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
      ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจันอัด 
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  6. วิธีด าเนินการ 
      จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย 
เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      ตลอดปีงบประมาณ 4 ปี (งบประมาณ 2561 – 2564 )  
  8. งบประมาณด าเนินการ 
     ไม่ใช้งบประมาณ 
  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
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  10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
     10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
     10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ 

โครงการที่ 2  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ 

ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
     การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน 
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ 
จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึง
จ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจันอัด  
  3. วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
  4. พื้นที่ด าเนินการ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  5. วิธีการด าเนินการ 
      - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
      - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
      - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
      - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลxxx ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 
เช่น ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
  6. ระยะเวลาด าเนินการ 
        4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
  7. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 
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  8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  9. ตัวช้ีวัด 
   มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน 
  10. ผลลัพธ์ 
   ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจันอัด ท าให้เกิดความ โปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม 

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิด
จากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็น
ส าคัญ 
   3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
     3.2 เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
  4. เป้าหมาย 
      ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  6. วิธีด าเนินการ 
     6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
     6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี
ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้า
ร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย 
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      6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
  8. งบประมาณด าเนินการ 
     ไมใ่ช้งบประมาณ 
  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 

10. ผลลัพธ์ 
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม 

ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 โครงการที่ 2 
  1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
  2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญท่ีจะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี 
เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ท่ี
ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะ
ต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟูองร้องต่อศาลปกครองได้องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดเห็น
ถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง 
  3. วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  4. เป้าหมาย 
     คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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  5. พื้นที่ด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   6. วิธีด าเนินการ 
     6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
     6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
     6.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
  8. งบประมาณด าเนินการ 
     ไม่ใช้งบประมาณ 
  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  10. ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
   โครงการที่ 1  
     1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
     2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง  
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้อง
รู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจาก
เรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้
ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น
ขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและ
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือ
ถูกตรวจสอบดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันัอด จึงได้จัดท า
โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด เพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
   3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน 
   3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
   3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
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เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
     ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
      ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  6. วิธีด าเนินการ 
      6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
     6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับ
การอบรม 
     6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
     6 .4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     4 ปี (งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 ) 
  8. งบประมาณด าเนินการ 
      30,000 บาท 
   9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     งานนิติการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
     10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน 
     10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
      10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 โครงการที่ 2  
  1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานในท้องถิ่น  
  2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่
จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรม
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เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้
และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจัน
อัด จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
  3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจใน
การท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
     3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
     3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจันอัด   จ านวน 16 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
6. วิธีการด าเนินการ 
   6.1 ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ 

หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 
     6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ 
     6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
     6.4 ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
  8. งบประมาณด าเนินการ 
                30,000 บาท 
  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
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  10. ผลลัพธ์ 
     10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
     10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
     10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
  11. ตัวช้ีวัด 
     จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  จ านวน 16 ราย ได้รับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตา 
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
   โครงการที่ 1 
   1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
จันอัด 
  2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
     การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย 
องค์ประกอบ และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝุายสภา
กับฝุายบริหาร และท่ีส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นใน
เรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
ความสมดุลในการบริหารงาน 
  3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และ
การมีส่วนร่วมในการท างาน 
      3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
      3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
  4. เป้าหมาย 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  จ านวน 16 คน 
  5. พื้นที่ด าเนินงาน 
      องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  6. วิธีด าเนินงาน 
      6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่อง
ต่างๆ เช่น  
    - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด จ านวน 2 
คน 
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   - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จ านวน 4 คน 
   - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 1 ศูนย์ รวม 8 คน 
      6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งใน
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
   8. งบประมาณด าเนินการ 
     ไม่ใช้งบประมาณ 
  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      งานกิจการสภา ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  10. ผลลัพธ์ 
   การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต 
  4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
  โครงการ ที่ 1  
  1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
  2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามี
การกระท าคอร์รัปชันการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้
การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา 
และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
  3. วัตถุประสงค์ 
      สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
      คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   6. วิธีด าเนินการ 
       6.1 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนหมู่บ้านเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัป
ชัน 
       6.2 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
  8. งบประมาณด าเนินการ 
       ไม่ใช้งบประมาณ 
  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 คณะกรรมการหมู่บ้านมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบ
การคอร์รัปชันได้ 
   10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการ
คอร์รัปชันในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก 

ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
  3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
      3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
      ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  6. วิธีด าเนินการ 
     6.1 ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
     6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณทางแยกท่ีประชาชนสัญจรผ่านไปมา 
     6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
     6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
     6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
     6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
  8. งบประมาณด าเนินการ 
         4,000 บาท 
    9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
      10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้
ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด มีภารกิจ
หน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
เศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้อง
มีองค์ประกอบหลายๆด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือ
กันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วม
ตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัดพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
ของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
  3. วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
      2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
      3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
   4. เป้าหมาย 
      ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลจันอัดเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลจัน
อัด 
  5. สถานที่ด าเนินการ 
     ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  6. วิธีด าเนินงาน 
      1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้าน
การปูองกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
      2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
     3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจันอัด 
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ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 
      4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการ
ทุจริต 
      5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด กับบุคคล องค์กร 
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
  8. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
       1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
        2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
       3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
 

 

 


