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คํานํา 

ดวยปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปจจุบัน  นับเปนปญหาท่ีรุนแรงและมี
แนวโนมท่ีจะพัฒนารูปแบบใหสลับซับซอนมากข้ึน  ซ่ึงมีผลกระทบและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ    มาก
ข้ึนทุกป  เพ่ือใหระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปรงใสและมีการดําเนินการ
ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ  จะตองมีการจัดระบบการตรวจสอบ   และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและความคุมคาของทรัพยากรท่ีใชไปโดยตองมีการเปดเผยขอมูล
ขาวสารปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม
ในการรณรงค  และปลูกจิตคานิยมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ  
และใหผูปฏิบัติงานมีความซ่ือสัตยสุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือใหองคกรปราศจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบรวมท้ังปญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ 

องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด  จึงไดแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  ไดมีมติ
เห็นชอบยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดย
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดเสนอและใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสูการปฏิบัติ   โดยกําหนดไว
ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป  โดยใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป 
และแผนปฏิรูปประเทศดานตางๆ  ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี  และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริตตลอดจนแสดงใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม      

 องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) ข้ึน และหวังเปนอยางยิ่งวาการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของ
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  จะเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการและเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการ
และตอประเทศชาติในการปองกันการทุจริต  เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  ท่ีกําหนดวา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตาน
ทุจริต”  

 
         องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
        อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 
 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
เร่ือง            หนา 
สวนที่ 1                
บทนํา            ๑ 
๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    ๑ 
๒. หลักการและเหตุผล          ๒   
๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน         ๔ 
๔. เปาหมาย           ๔ 
๕. ประโยชนของการจัดทําแผน         ๕ 

สวนที่ 2            
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ๔ ป ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)     ๖ 

สวนที่ ๓             
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ         
มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต       ๑๑ 
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร   ๑๑ 
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
๑.๑.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีให   ๑๑ 
บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น 

: โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล       ๑๑ 
: โครงการสงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม       ๑๓ 
: โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม    ๑4 
  แกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม   ๑๕ 
: มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหาร   ๑๕ 
สวนตําบล” 
: มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต”    ๑๗ 

1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผล   ๑๘ 
ประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

: กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและ   ๑๘ 
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น   ๑๙ 
: โครงการเผยแพรใหความรูและออกบริการจัดเก็บภาษีทองถ่ินประจําป   ๑๙ 
: โครงการรณรงคกําจัดวัชพืชตามหนองน้ําธรรมชาติ หนองน้ําสาธารณในตําบลข้ีเหล็ก  ๒๑ 
: โครงการปลกูตนไมเฉลิมพระเกียรติ       ๒2 
: โครงการเกษตรอินทรียตามแนวพระราชดําริ      ๒3 
: โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ      ๒5 
: โครงการรณรงคไถกลบตอซังขาว        26 
: โครงการอบรมการจัดทําน้ําหมัก ปุยหมักชีวภาพ      27 
 



 

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน     ๒๘ 
: โครงการอบรมเขาคายเด็ก เยาวชนกลุมเสี่ยงในตําบลข้ีเหล็ก    ๒๘ 
: โครงการเสริมสรางครอบครัวสัมพันธ       ๒๙ 
: โครงการอบรมคุณธรรม ศีลธรรม แกเด็กและเยาวชน     ๓๐ 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต       ๓๒ 
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร    ๓๒ 

: กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน”       ๓๒ 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ      ๓๔ 
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ  ๓๔ 
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

: มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  ๓๔ 
: มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ๓๕  
และหัวหนาสวนราชการ 
: กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน”    ๓๖ 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช   ๓๗ 
ประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 

: กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”  ๓๗ 
: กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”     ๓๘ 
: กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”     ๔๐ 
: โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง     ๔๑ 

2.2.3  สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิด   ๔๒ 
ความพึงพอใจ แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

: กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ  ๔๒ 
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
: โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ      ๔๔ 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ  ๔๖ 
บานเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน  ๔๖ 
รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

: กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน       ๔๖ 
: โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ     ๔๗ 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัต ิปฏิบัติราชการ  ๔๙ 
แทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

: มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  ๔๙ 
: มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล     ๕๐ 
 



2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน  ๕๑ 
ใหเปนท่ีประจักษ 
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม    ๕๑ 

: ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ   ๕๒ 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต   ๕๒ 
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย  ๕๒ 
ความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 

: มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”      ๕๒ 
: กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก”  ๕๓ 

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ  ๕๖ 
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

: กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือ  ๕๖ 
การตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
: มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ”   ๕๗ 

2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง  ๕๘ 
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี 
โดยมิชอบ 

: มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน”     ๕๘ 
: มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ   ๕๙ 
ประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กวาทุจริตและ 
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน      
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ๖๑ 
ไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ไดทุกข้ันตอน 
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ  ๖๑ 

: มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ”  ๖๑  
: กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก” ๖๒ 
: กิจกรรม “อบรมใหความรูแกพนักงานสวนตําบลและประชาชนเก่ียวกับ   ๖๓ 
   พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”       

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ  ๖๕  
การเงินการจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการท่ีกฎหมายระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรให 
ประชาชนทราบและตรวจสอบได 

: มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย”     ๖๕ 

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชน  ๖๖ 
กับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

: มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน  ๖๖    
ตําบลข้ีเหล็ก”         



3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน  ๖๗ 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจ  ๖๗ 
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความ 
เปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น 

: โครงการเวทีประชาชนรวมพลังความคิดเพ่ือชุมชนเขมแข็ง     ๖๗ 
: การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก   ๖๙ 

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก   ๗๐ 
: โครงการองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนท่ี      ๗๐ 

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข   ๗๒ 
 ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

: มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   ๗๒ 
: กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ   ๗๓ 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ๗๔ 
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ  ๗๔ 

: มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล    ๗๔ 
: โครงการประชุมประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป อบต.ข้ีเหล็ก   ๗๕ 

3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ      ๗๖ 
: มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรบังานจาง   ๗๖ 

3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ๗๗ 
: กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  ๗๗ 
: มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและ  ๗๘ 
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร  ๘๐ 
ปกครองสวนทองถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจ   ๘๐ 
เงินแผนดินกําหนด 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล    ๘๐ 

: โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ประจาํปงบประมาณ   ๘๐  
: โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน       ๘๑ 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการ  ๘๒ 
ปรับปรุงหรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง 
ควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

: กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน      ๘๒ 
: มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  ๘๔ 
 
 
 
 
 



 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัต ิหรือการบริหารราชการ  ๘๖ 
ตามชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ  ๘๖ 
การบรรจ ุแตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

: มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน   ๘๖ 
บุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ   ๘๘  
การรับ-จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

: กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ    ๘๘ 

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ    ๘๙ 
: กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน    ๘๙ 
: โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง       ๙๐ 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น      ๙๒ 
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการ  ๙๒ 
ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 

: โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และ    ๙๒ 
สมาชิกสภาทองถ่ิน 
: กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน     ๙๔ 

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน   ๙๕ 
ของฝายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 
 โดยไมฝกใฝฝายใด 

: กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ    ๙๕ 
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
: กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ๙๖ 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวน   ๙๗ 
เพ่ือตอตานการทุจริต 
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต      ๙๗ 

: มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน      ๙๗ 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต      ๙๘ 
: มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต    ๙๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สวนท่ี 1 
==================================================================== 

บทนํา 

๑.   การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น                                          

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการ 
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล 
หรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยู ใน
ปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจรติในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก การ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค สําคัญ
เพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต
ในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน  7  ประเภท ดังนี้                         
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจากการ

ละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                                                                                                          
 2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล        
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย    
 4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม           
 5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ   
 6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 
จากภาคสวนตางๆ           
 7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน  

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้   

1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต
แตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช กฎหมายท่ีไม
เขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก โอกาสหนึ่งท่ีทํา
ใหเกิดการทุจริต   

2) สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน ใน
ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งข้ึน           
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหลานี้
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการ ผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก เจาหนาท่ี
เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ ผูกขาดใน
โครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ       
 5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง ท่ีทํา
ใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน   ทําใหเจาหนาท่ีตอง
แสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว       
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน พิเศษ
ถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป นอยลง และมี
ความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน สวนรวม  
 7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปน ยก
ยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิด เห็นวา
การทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา การทุจริต
ฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 ** หมายเหตุ : การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวขางตน เปน
เพียง ตัวอยางของสาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน แตละแหงสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใชในการวิเคราะห
ความ เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงไดตามความเหมาะสม   

2. หลักการและเหตุผล   

ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา ลําดับ
ตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน ใน
สงัคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก ภายนอก
สังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทาง
ราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ ปกครองสวน
ทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปน เครื่องมือท่ีใชประเมินการ
ทุจริตคอรรัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา 
ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในป 
2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 
2558 ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศท่ีมีปญหาการ
คอรรัปชันอยูในระดับสูง   
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แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน 
การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . 2546 การจั ด ตั้ งอ งค ก รต าม  รั ฐ ธ รรมนู ญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม ท่ีลดนอยถอยลง 
สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน โครงสรางสังคม ซ่ึง
เปนสังคมท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ พวกพอง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน มองวาการทุจริต
คอรัปชันเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต หรือกลาวไดวาเปน
สวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมได บูรณาการความรวมมือ
ของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมา ขางตนไมสามารถทําได
อยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง         
 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 
2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม ท่ี
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิใน
ดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตาน
ทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะ สูงข้ึนไดนั้น การบริหารงาน
ภาครัฐตองมีระดับธรรมภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมี พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูใน
ปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 
6 ยุทธศาสตร ดังนี้          
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต       
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต   
 ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย      
 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก     
 ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต    
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)                      

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน รูปธรรม
ในทางปฏิบตัิ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ท่ี 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร จัดการท่ีมีความ
โปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา แผนปฏิบัติการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อัน
จะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและ เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอยางแทจริง  
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3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน         
 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน
 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง ขาราชการ
ฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน    
 3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
(Good Governance)           
 4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย           
  1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง 
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก ประชาชน
ทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แหง
ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ        
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ของขาราชการ            
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน ทองถ่ิน
ท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม    
 5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรบัจากทุกภาคสวน 
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5. ประโยชนของการจัดทําแผน          
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง 
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการ 
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน     
 2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good 
Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได      
 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี มี
จิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดาน 
การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน เครือขาย
ในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน  
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สวนท่ี ๒ 

======================================================================= 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 

(พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสราง
สังคมที่ไมทนตอ
การทุจริต 

1.๑ การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากร 
ทั้งขาราชการ
การเมือง ฝายบริหาร 
ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่น และ
ฝายประจาํของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 

๑.๑.๑ (๑) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
๑.๑.๑ (๒) โครงการสงเสริม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑.๑ (๓) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
แกคณะผูบริหาร สมาชกิสภาฯ
และพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง 
๑.๑.๒ (๑) มาตรการ “สงเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององคการบริหาร
สวนตําบล” 
๑.๑.๒ (๒) มาตรการ 
“เสริมสรางองคความรูดานการ
ตอตานการทุจริต” 
๑.๑.๓ (๑) กิจกรรมใหความรู 
เร่ือง ผลประโยชนทับซอนใหกับ
บุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบล 

ไมใชงบประมาณ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐  

 
 
 
 

 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐  

 
 
 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐  

 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐  

 
 
 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

 

 

1.2 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น 
 

(๑) โครงการเผยแพรใหความรู
และออกบริการจัดเกบ็ภาษี
ทองถิ่นประจําป 
(๒) โครงการรณรงคกําจัดวัชพืช
ตามหนองน้ําธรรมชาติ หนองน้ํา
สาธารณะในตําบลขี้เหล็ก 
(๓)โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ
เกียรติ 
(๔)โครงการเกษตรอินทรียตาม
แนวพระราชดําริ 
(๕) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ 
(๖) โครงการรณรงคไถกลบตอซัง 
(๗) โครงการอบรมการจัดทําน้ํา
หมักปุยหมักชวีภาพ 

๑๕,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 

 1.๓ การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

๑)โครงการอบรมเขาคายเด็ก 
เยาวชน กลุมเส่ียงในตําบล
ขี้เหล็ก 
(๒) โครงการเสริมสรางครอบครัว
สัมพันธ 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  (๓) โครงการอบรมคุณธรรม
ศีลธรรม แกเด็กและเยาวชน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

มิติที่ ๑ รวม  ๒ มาตรการ    ๑  กจิกรรม     
1๓ โครงการ  

๗๖๕,๐๐๐ ๗๖๕,๐๐๐ ๗๖๕,๐๐๐ ๗๖๕,๐๐๐  

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 

๒.๒ มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑(๑) มาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
๒.๒.๑(๒) มาตรการออกคําส่ัง
มอบหมายของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ปลัดและ
หัวหนาสวนราชการ 
๒.๒.๑(๓) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน” 
๒.๒.๒(๑) กิจกรรม“ควบคุมการ
เบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป” 
๒.๒.๒(๒) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
๒.๒.๒(๓) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ” 
๒.๒.๒(๔) โครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – 
จัดจาง 
๒.๒.๓ (๑) กิจกรรมจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียม
ไมเลือกปฏิบัติ 
๒.๒.๓ (๒) โครงการจางสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
 
 

 
๑๘,๐๐๐ 

 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 

 
๑๘,๐๐๐ 

 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 

 

 
๑๘,๐๐๐ 

 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 

 

 
๑๘,๐๐๐ 

 

 

๒.๓ มาตรการการใช
ดุลพินิจและใชอํานาจ
หนาที่ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

๒.๓.๑(๑)กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
๒.๓.๑(๒)โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒.๓.๒(๑) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
๒.๓.๒(๒) มาตรการมอบอํานาจ
ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล 

ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 

ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล 
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหใหเปนที่
ประจักษ 

๒.๔.๑(๑) กิจกรรม “ยกยองเชิด
ชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏบิัติตนใหเปนที่
ประจักษ 

ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

๒.๕ มาตรการจัดการ
ในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

๒.๕.๑(๑) มาตรการ “จัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
๒.๕.๑(๒) กิจกรรม “การจัดทาํ
ขอตกลงการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล
ขี้เหล็ก” 
๒.๕.๒(๑) กิจกรรมใหความ
รวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ได
ดําเนินการตามอาํนาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ  ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลขี้เหล็ก 
๒.๕.๒(๒)มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ” 
๒.๕.๓(๑) มาตรการ “แตงต้ัง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ือง
รองเรียน” 
๒.๕.๓(๒) มาตรการ “ดําเนินการ
เกี่ยวกบัเร่ืองรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลขี้เหล็กวาทุจริต
และปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ” 

ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
 

 
 
 

ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

 

 

มิติที่ ๒ รวม ๘  มาตรการ    ๑๐ กิจกรรม      
๓  โครงการ 

๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐  

๓. การสงเสริม
บทบาทและการ
มีสวนรวมของ
ภาคประชาชน 

๓.๑ จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางที่
เปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชน
ไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอาํนาจ
หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ไดทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑(๑) มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนยขอมูลขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบลขี้เหล็ก” 
๓.๑.๑(๒) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสาร
ขององคการบริหารสวนตําบล
ขี้เหล็ก และการมอบหมาย
เจาหนาที่ประจําศูนยฯ” 
๓.๑.๑(๓)โครงการอบรมให
ความรูแกพนกังานสวนตําบล
และประชาชนเกีย่วกับ พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของทางราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐” 

ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  ๓.๑.๒(๑) มาตรการ “เผยแพร
ขอมูลขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย” 
๓.๑.๓(๑) มาตรการ “จัดใหมี
ชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารขององคการบริหารสวน
ตําบลขี้เหล็ก” 

ไมใชงบประมาณ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 

๓.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน 
 

๓.๒.๑(๑) โครงการเวที
ประชาชน รวมพลังความคิดเพื่อ
ชุมชนเขมแข็ง 
๓.๒.๑(๒) การดําเนินงานศูนยรับ
เร่ืองราวรองทุกของคการบริหาร
สวนตําบลขี้เหล็ก 
๓.๒.๒(๑) โครงการ อบต.
เคล่ือนที่ 
๓.๒.๓(๑) มาตรการแกไขเหตุ
เดือดรอนรําคาญ  ดานการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
๓.๒.๓(๑) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบขอเท็จจริงใหผู
รองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

๓.๓ การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

๓.๓.๑(๑) มาตรการแตงต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลขี้เหล็ก 
๓.๓.๑(๒) ประชุมประชาคมใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 
อบต.ขี้เหล็ก 
๓.๓.๒(๑) มาตรการแตงต้ัง
ตัวแทนประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
๓.๓.๓(๑) กิจกรรมประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลขี้เหล็ก 
๓.๓.๓(๒) มาตรการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกจิการบานเมืองที่
ดีขององคการบริหารสวนตําบล
ขี้เหล็ก 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 

ไมใชงบประมาณ 
 

 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 
 

 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 
 

 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 

 

มิติที่ ๓ รวม   ๗   มาตรการ    ๔  กิจกรรม    
๔  โครงการ 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 25๖๑  ป 25๖๒  ป 25๖๓ ป 25๖๔  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔.การเสริมสราง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

๔.๑.๑(๑) โครงการจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป  
๔.๑.๑(๒) โครงการจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน 
๔.๑.๒(๑) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
๔.๑.๒(๒) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
องคการบริหารสวนตําบลขี้เหล็ก 

ไมใชงบประมาณ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 

ไมใชงบประมาณ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 

๔.๒ การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได 

๔.๒.๑ มาตรการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกบัการบรรจแุตงต้ัง การ
โอน ยาย 
๔.๒.๒ กิจกรรมการรายงานผล
การใชจายเงินใหประชาชนไดรับ
ทราบ 
๔.๒.๓(๑) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจาก
ตัวแทนชุมชน 
๔.๒.๓ (๒) โครงการอบรม
กรรมการตรวจการจาง 

ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 

 
 

 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

๔.๓ การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น 

๔.๓.๑(๑) โครงการอบรมให
ความรูดานระเบียบ กฎหมาย
ทองถิ่น แกผูบริหารและสมาชกิ
สภาทองถิ่น 
๔.๓.๑(๒) กิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถิ่น 
๔.๓.๒(๑) กิจกรรมสงเสริม
สมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหาร 
๔.๓.๑(๒) กิจกรรมการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลขี้เหล็ก 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

งบประมาณ
รายจายประจําป 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

งบประมาณ
รายจายประจําป 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

งบประมาณ
รายจายประจําป 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

งบประมาณ
รายจายประจําป 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 

๔.๔ เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต 

๔.๔.๑ มาตรการเฝาระวังการ
คอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน 
๔.๔.๒ มาตรการ สงเสริมและ
พัฒนาเครือขายการดานปองกัน
การทุจริต  
  

ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

 

ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 

มิติที่ ๔ รวม ๔  มาตรการ    ๖  กจิกรรม    
๔  โครงการ 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
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สวนท่ี 3 

====================================================== 
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม /มาตรการ 

 มิติท่ี  1  การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ

การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
        1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนในทองถิ่น        
โครงการท่ี ๑              
๑. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล           
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและ
การ ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการ
ทํางานและความ รับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยาง มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ังสามารถ
แกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จาก สภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนปญหาเรื้อรังท่ีมีสวน
บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ี จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
คอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันใน สังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนใน
สังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดนั้น ตองนํา
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต 
ควบคู กับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ท้ังนี้ กลไกการนําหลัก
ธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมี
ประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น 
ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซ่ึงไดวางกรอบการนําหลัก
ธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปน
การสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง ท่ีดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม 
สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หนวยงานหรือองคกร
ภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบดวย หลัก
ความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได 
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น การ
พิจารณา คัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐาน
ดานความโปรงใสสําหรับ หนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือ
วิธีการดําเนินงานท่ีหนวยงานองคกร สามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีไดตอไป 
ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการ องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก จึงจัดทํา โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลข้ึน 
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3. วัตถุประสงค           
  1. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม            2. 
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)        3. เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ นําไป
ประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได       4. เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ  
4. เปาหมาย           
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ           
 องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด     
6. วิธีดําเนินการ           
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน      
  2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
  3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร      
  4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม        
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ   
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน          
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณท่ีใชในการดําเนนิการ         
 ไมใชงบประมาณ 
 9. ผูรับผิดชอบโครงการ          
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ           
 1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม           
 2. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)         3. 
ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได       4. 
ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ  
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โครงการท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต     
2. หลักการและเหตุผล          
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความสําเร็จ ท้ังดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความ
เจริญกาวหนาตอไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ บุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการปฏิบัติงาน 
มีประสบการณมีความรูและเขาใจงานเปนอยางดี เม่ือไดรับบทบาทใหกระทําหนาท่ีใดๆ แลว ยอมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน ขามหากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถ ไร
อุดมการณ  ไมมีทักษะหรือประสบการณ ท่ีจําเปนในการทํางาน ยอมทําให องคกรนั้นๆ ดอยพัฒนาหรือ
เจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ การทํางานสูง
แลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค เปนตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหนง หนาท่ีและบทบาทแหงตนเอง บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดย
ยึดม่ันในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซ่ือสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานดวยความ
ทุมเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน ตอเพ่ือนรวมงานและผูมาขอรับบริการ
หรือรักษาผลประโยชนของ ประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนําพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความ
เจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน มีความโปรงใสมีการ ปองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรร
มาภิบาล องคการบริหารสวนตําบข้ีเหล็ก จึงไดจัดโครงการสงเสรมิคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต
ข้ึน เพ่ือเปน การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ
และพนักงานจาง ตลอดท้ัง ประชาชนท่ัวไปใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกล จากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข รูจัก
ความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ ขอบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอ
ตนเอง ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอผูบังคับบัญชา และตอประเทศชาติบานเมือง
ตอไป  
3. วัตถุประสงค           
 ๓.1 เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   
 ๓.2 เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตได อยางถูกตอง          
 ๓.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน 
ตอผูมา ขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งข้ึน       ๓.4 
เพ่ือใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต ใหแก 
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล  
4. กลุมเปาหมาย           คณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ผูนําชมุชน  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ           องคการ
บริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก   อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 
6. ระยะเวลาดําเนินการ           
 ปงบประมาณ ๒๕๖๑    
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ         
 จัดกิจกรรม รวมทําบุญและรับฟงพระธรรมเทศนา และรวมปฏิบัติธรรมฝกสมาธิ ณ วัดปาสามัคคี ๔ 
ตําบล  บานข้ีเหล็ก  จํานวน  ๙  วัน 
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8. งบประมาณ            
 ๓๐,๐๐๐  บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ          
 กองการศึกษา  องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก       
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ           
 10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจรงิ 10.2 
บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตได 
อยางแทจริง           
 10.3 ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซ่ือสัตยสุจริต และเจตคติตอ
องคกรตอการ ทํางาน ตอเพ่ือนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาท่ีดี 
 
โครงการ ๓ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม แกคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
2. หลักการและเหตุผล           
 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรม 
เพ่ือกําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละ
ประเภท โดยใหมีกลไกและ ระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และประกอบกับองคการบริหารสวนตําบล
ข้ีเหล็กไดมีการประกาศใชประมวลจริยธรรมองคการบรหิารสวนตําบลข้ีเหล็ก  ซ่ึงหัวใจสําคัญของการทํางาน
รวมกันเปนหมูคณะอีกอยางท่ีขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การ
ประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม ท้ัง กาย วาจา ใจ ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ซ่ึงถา บุคลากรทุกคนท่ี
ทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อม่ันและ 
ไววางใจท่ีจะเขามารับบริการท่ีองคกรนั้นๆ และเพ่ือเปน การเตรียมความพรอมท้ังในดานคน ไดแก บุคลากรท้ัง
ขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และขาราชการฝายประจํา รวมถึงพนักงาน
จาง จึงไดมีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิก สภา และพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  ดังกลาวนี้ข้ึน  
3. วัตถุประสงค            
 3.1 เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต     
 3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหเกิดประโยชน
สุขแก ประชาชน  
 3.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
 3.4 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชน
ทับซอน  
4. เปาหมาย           
 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลข้ีเหล็กและพนักงานจาง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ            
 องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก   
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6. วิธีการดําเนินการ           
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบล
ข้ีเหล็กและพนักงานจาง โดยเชิญ วิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ใน
การปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการ ทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ี  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ         
  ๔  ป ( ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )  
8. งบประมาณในการดําเนินการ          
 ๒๐๐,๐๐๐   บาท  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ          
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 ตัวช้ีวัด           
 ประชาชนผูมารับบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช แบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลกาประเมินมาต่ํากวารอยละ 70   
 ผลลัพธ          
 ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการตอตานการ
ทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
 1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม   
โครงการท่ี ๑   
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก”  
2. หลักการและเหตุผล           ต า ม ท่ี
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก พ.ศ. 25
๕๘ โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรง
แหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดรอยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง กําหนดใหพนักงานสวนตําบล  
ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีดําเนินการให เปนไปตามกฎหมายเพ่ือ
รักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล 
โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  มี
จิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ประโยชน ทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว
มีอัธยาศัย และไมเลือก ปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดม่ันในหลัก จรรยาวิชาชีพขององคกร   ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบล ควร
นําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความ
โปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน ไดจัดทํา มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจํา ทุกระดับ
นําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหง 
ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 
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3. วัตถุประสงค            
 3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเปนสากล          
 3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปน เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและ
ประชาชน ท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย         
 3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สราง ระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคมตามลําดับ            
 3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสราง ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต           คณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ          
 องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  
6. วิธีดําเนินการ           
 1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร 
ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปน แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ           
 2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก เปดเผยเปน
การท่ัวไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวม รับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของ
หนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาดําเนินการ          
  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  
8. งบประมาณดําเนินการ          
 ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ            
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ          
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  
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โครงการท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล           
 ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุงสู
การเปน ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยไดรับความ รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือให ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือให
ประเทศไทยไดรับการประเมินดชันีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอย
ละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กจึงไดกําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพ่ือให
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค            
 3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ขาราชการฝาย ประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป      
 3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถ่ิน 
สมาชิก สภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
4. เปาหมาย/ผลผลิต           
 ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องข้ึนไป  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ           
 องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  
6. วิธีดําเนินการ           
 ๖.1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การปลูกจิตสํานึก           
 ๖.2 เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติ
อยางเครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ           
 4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ          
 ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ           
 งานนิติการ องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ           
 จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร 
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1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ 
การมีผลประโยชนทับซอน  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
2. หลักการและเหตุผล           
 ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปน การปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการ
กระทําความผิดทางจริยธรรมของ เจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) 
แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึง ประโยชนของตนเองหรือพวกพอง “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง 
สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใชอิทธิพลตาม อํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบ
เพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชน ทับซอนมีหลากหลาย
รูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงิน หรือ
ทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัท จํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทาน
หรือผลประโยชนจาก ทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม ซ่ึงใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการ
ประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการ ปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลข้ีเหล็ก เพ่ือให
พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน 
เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน  
3. วัตถุประสงค            
 3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน             
 3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก          
 3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กมีจิตสํานึก คานิยม 
และวัฒนธรรม เรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลใหหนวยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 
4. เปาหมาย           
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ           
 องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
6. วิธีการดําเนินการ           
 จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ          
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
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8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ        
 ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ           
 สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ           
 ตัวช้ีวัด           
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน    
 ผลลัพธ           
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุง เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
 

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น  
๑.๒.๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 

โครงการท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเผยแพรใหความรูและออกบริการจัดเก็บภาษีทองถ่ินประจําป 
2. หลักการและเหตุผล          
  ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น  เรื่องแผนการ

ปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให�แก�องค�กรปกครองส�วน

ท�องถิ่น และแผนปฏิบัติการถ�ายโอนบุคลากรให�แก�องค�การปกครองส�วนท�องถิ่น ข�อ  4.2  ปรับปรุงรายไดท่ี

องคการปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสรางรายไดและการปรับโครงสรางภาษี อาทิการ
ขยายฐานภาษี การกําหนดอัตราภาษี การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การเพ่ิมประเภทภาษีหรือรายไดใหม
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแสวงหาแนวทางเพ่ิมรายได
รูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเองไดมากข้ึนในระยะยาว และมีแหลงรายไดของตนเองท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีแทจริงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 4.3 ปรับปรุงภาษีอากรท่ีรัฐบาลแบงจัดสรร 
หรือจัดเก็บองคเพ่ิมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยการปรับโครงสรางภาษีระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวน
ท�องถ่ิน การปรับปรุงหลักเกณฑ�และประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การกําหนดวิธีการจัดแบ�งหรือจัดสรรท่ี

ชัดเจนและเป�นธรรมสอดคล�องกับหลักการและเหตุ ผลของการจัดเก็บภาษี แต�ละประเภท รวมท้ังการหา

แนวทางในการเพ่ิมภาษีหรือรายได�ท่ีรัฐแบ�ง  จัดสรรหรือเก็บเพ่ิมให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นประเภทใหม� ๆ 

เพ่ือให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นประเภทใหม� ๆ เพ่ือให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นมีรายได�เพ่ิมข้ึนท้ังนี้  

หลักเกณฑ�การจัดสรรหรือจัดเก็บเพ่ิมเติมต�องสะท�อนแหล�งกําเนิดของภาษีนั้น ๆ เป�นสําคัญซ่ึง กรมส�งเสริม

การปกครองส�วนท�องถิ่น พิจารณาแล�วเห็นว�า เพ่ือให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได�ได�

อย�างถูกต�อง ครบถ�วน และเป�นธรรม จึงให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการกําหนดมาตรฐานจูงใจให�

ประชาชนผู�เสียภาษีมาชําระภาษี โดยการประชาสัมพันธ�สร�างความเข�าใจกับประชาชนว�าจํานวนเงินท่ีได�จาก

การเสียภาษี ของประชาชนจะนํามาใช�ในการพัฒนาท�องถิ่น  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  อําเภอ

อาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด ไดวางเปาหมายในการท่ีจะพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา โดยการจัดเก็บรายได ให
ครบถวนตามเปาหมายท่ีกําหนดไวขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  และสอดคลองกับแผนจัดเก็บภาษีและ
พัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ดังนั้น  เพ่ือเปนการสนองนโยบายของรัฐบาล จึงเห็น
ความสําคัญของการออกใหบริการประชาชนผูมีหนาท่ีเสียภาษีใหแกองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก และเพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนตําบลข้ีเหล็กโดยออกใหบริการรับชําระภาษีถึงพ้ืนท่ีของแตละหมูบานเปนการ



สงเสริมความเจริญกาวหนาของ องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก จึงไดจัดทํา  “โครงการเผยแพรใหความรูและ
ออกบริการจัดเก็บภาษีทองถ่ิน ประจําป  ข้ึน   
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3. วัตถุประสงค            
 3.1 เพ่ือจัดเก็บรายไดใหเปนตามเปาหมาย และเปนการสรางจิตสํานึกใหประชาชนไดตระหนักถึง
ประโยชนจากการเสียภาษี 

3.2 เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชนผูอยูในขายตองชําระ
ภาษี และประชาชนในเขตพ้ืนท่ี  องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก       ๓.๓ 
เพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจการชําระภาษี และขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวกับการชําระภาษี 

๓.๔ เพ่ือลดชองวางระหวางพนักงานเจาหนาท่ีและประชาชน  เชน  ดานการสรางสัมพันธ ดานการ
ใหบริการ และดานการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ เปนตน  

๓.๕ เพ่ือดําเนินการชี้แจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการชําระภาษีตางๆ ใหประชาชนเขาใจและเห็นถึง
ความสําคัญของการชําระภาษี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต           
 ประชาชนผูมีหนาท่ีเสียภาษีในพ้ืนท่ีตําบลข้ีเหล็ก 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ           
 จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี  ครอบคลุมทุกหมูบาน  จํานวน  12  หมูบาน 

6. วิธีดําเนินงาน           
 ๖.๑ จัดทําและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ   

๖.๒ จัดทําแผน / กําหนดการออกใหบริการเคลื่อนท่ี  
๖.๓ แจงหนังสือประชาสัมพันธกําหนดการออกใหบริการเคลื่อนท่ีใหประชาชนไดรับทราบ    
๖.๔ ออกใหความรูและใหบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ีตามกําหนดการ 
๖.๕ สรุปผลการดําเนินการจัดเก็บภาษี   ตั้งแตเริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ   

7. ระยะเวลาดําเนินการ           
 ปงบประมาณ ๒๕๖๑  

8. งบประมาณดําเนินการ          
 ๑๕,๐๐๐ บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ           
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ           
 ๑๐.๑ ประชาชนผูมาเสียภาษีตางไดรับความสะดวกจากการปรับปรุงกระบวนการทํางานลดข้ันตอน
และระยะเวลาในการชําระภาษี        ๑๐.2 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลข้ีเหล็ก  ทราบถึงบทบาทหนาท่ีและประโยชนท่ีไดรับในการเสียภาษีใหแก
ทองถ่ิน และไดขอมูลการจัดเก็บ  การประเมินภาษีอยางถูกตองและเปนธรรม 
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โครงการท่ี ๒ 

1. ช่ือโครงการ : โครงการรณรงคกําจัดวัชพืชตามหนองน้ําธรรมชาติ  หนองน้ําสาธารณในตําบลข้ีเหล็ก 

 2. หลักการและเหตุผล          
 ดวยสภาพแวดลอมตามหนองน้ําสาธารณะ ในเขตพ้ืนท่ีตําบลข้ีเหล็ก อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 
มีวัชพืชเปนจํานวนมาก  เชน ผักตบชวา  จอก  แหน   ซ่ึงนับวาเปนปญหาสําคัญสําหรับประชาชนท่ีตองการใชน้ํา
ในหนองสาธารณะมาใชในการเกษตร และทําประโยชนอยางอ่ืน  ดังนั้น  เพ่ือใหปญหาวัชพืชในหนองน้ําสาธารณะ
หมดไป  และประชาชนสามารถใชน้ําในการเกษตรไดอยางสะดวก  รวมถึง  การทําใหหนองน้ําสาธารณะสะอาด  
สวยงาม  รวมถึงเพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  จึง
ไดจัดทําโครงการรณรงคกําจัดวัชพืชตามหนองน้ําธรรมชาติ  หนองน้ําสาธารณในตําบลข้ีเหล็ก เพ่ือสงเสริมให 
ประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง  
3. วัตถุประสงค           
 ๓.๑ เพ่ือกําจัดวัชพืชตามหนองน้ําสาธารณะใหดูสะอาด สวยงาม   

๓.๒ เพ่ือปรับปรุงแหลงน้ําใหสามารถนํามาใชในการเกษตรไดสะดวก      ๓.๓ 
เพ่ือใหระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอมในหนองน้ําดีข้ึนและมีความสบบูรณ                             
๓.๕ เพ่ือเปนการปลูกฝงจิตสํานึกใหประชาชนตําบลข้ีเหล็กชวยกันรักษาความสะอาด 

 4. เปาหมาย/ผลผลิต           
 กําจัดวัชพืชในหนองน้ําสาธารณะ เชน ผักตบชวา จอก แหน        

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ           
 อางเก็บน้ําหวยยางเฌอ  หนองน้ําสาธารณะประโยชนในพ้ืนท่ีตําบลข้ีเหล็ก  

6. วิธีการดําเนินงาน          
 6.1 จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ 
 ๖.2 จัดกิจกรรมรวมกัน กําจัดวัชพืชในแมน้ํา  คูคลอง ในเขตองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก   

7. ระยะเวลาดําเนินการ           
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ         
 ๑๐๐,๐๐๐  บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ           
 กองสงเสริมการเกษตร   องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ          
  แหลงน้ําสาธารณะ  สะอาดปราศจากวัชพืช สามารถนํามาใชในการเกษตรไดสะดวก ประชาชนทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการดูแลรักษาแหลงน้ําสาธารณะ เกิดความสามัคคีในหมูคณะ 
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โครงการท่ี ๓ 

1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมา         
 เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ท่ีทําให อุณหภูมิโลก
สูงข้ึน หรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอน ซ่ึงสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย 
อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาว เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไม
ทําลายปาของมนุษย ดังนั้น ประเทศตางๆ ท่ัวโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลก รอน ซ่ึงเปนปญหาท่ี
สําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ี สีเขียวจึง
เปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด 
แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน  โดยรัฐบาล ไดรณรงคใหทุกภาคสวนไดรวมปองกัน และรักษาพ้ืนปาไม
ท่ีมีอยูของประเทศ รวมท้ังเรงพ้ืนฟูและเพ่ิมจํานวนพ้ืนท่ีปาไมมาโดยตลอด  องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
พิจารณาเห็นวาการพ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม ตลอดจนการบํารุง รักษาทรัพยากรปาไมใหดํารงอยูเพ่ือสรางความ
สมดุลทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของประเทศไดอยางยั่งยืนตลอดไป และเพ่ือถวายเปนราชสักการะแก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก จึงไดจัดทําโครงการปลูกตนไมวัน
เขาพรรษาเฉลิมพระเกียรติ  ข้ึน 

3. วัตถุประสงค            
 3.1 เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปนสาธารณะ
รวมกัน             
 3.2 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยการปลูกตนไม
รวมกัน            
 3.3 เพ่ือใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลคา
ทรัพยากรท่ี มีและลดภาวะโลกรอน         
 3.4 เพ่ือเปนการปลูกฝงจิตสํานึกใหประชาชน ไดมีใจรักตนไม รักปาไม หวงแหนทรัพยากรปาไม และ
สิ่งแวดลอม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต           คณะ
ผูบริหาร  ขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ประชาชนทุกภาคสวนรวมมือ
กันปลูกตนไม  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ          
 พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตําบลข้ีเหล็ก  

6. วิธีดําเนินงาน           
 6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชน
ในทองถ่ิน เขารวมกิจกรรม          
 6.2 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ใหจัดเตรียมสถานท่ี
เพ่ือปลูกตนไม            
 6.3 จัดซ้ือกลาไม พันธุไม เพ่ือใชในโครงการ   
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 6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และ
ประชาชนใน ทองถ่ิน          
 6.5 ดูแลรักษาและติดตามผล   โดย  กองสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

7. ระยะเวลาดําเนินการ           
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ         
 ๒๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ           
 กองสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ           10.1 
ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ๑๐.2 ทําใหเพ่ิม
พ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน    10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก 
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลัง
มวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรมรื่นในชุมชน 
 
 ๑.๒.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการท่ี ๑ 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเกษตรอินทรียตามแนวพระราชดําริ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมา         
 ความเจริญของประเทศ ตองอาศัยความเจริญของภาคเกษตรเปนสําคัญ พระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙  ชี้ใหเห็นชัดเจนถึงความสําคัญของภาคเกษตรท่ีมีตอประเทศชาติและ
ประชาชนชาวไทย เกษตรกรรมเปนอาชีพพ้ืนฐานของคนในสังคมไทยทุกยุคทุกสมัย ประชากรสวนใหญของตําบล
ข้ีเหล็กอยูในภาคเกษตรกรรม ซ่ึงแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเก่ียวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ คือการเนนในเรื่องของการคนควา ทดลองนั้น ไดทรงเนนในเรื่องของ
การคนควาทดลอง และวิจัยหาพันธุพืชตางๆ  สําหรับการคนควาทดลองนั้น ไดทรงเนนใหมีท้ังกอนการผลิต และ
หลังการผลิต คือพิจารณาดูตั้งแตความเหมาะสมของพืช ความเหมาะสมของดิน พืชอยางใดจะเหมาะสมกับดิน
เปนหลัก รวมท้ังการคนควาเก่ียวกับความตองการของตลาด คือ การปลูกพืชท่ีตลาดตองการ ผลิตออกมาแลวมีท่ี
ขาย สวนการสวนการคนควาวิจัยหลังการผลิตคือการดูเรื่องความสอดคลองของตลาดเรื่องคุณภาพของผลผลิต 
หรือทําอยางไรจึงจะใหเกษตรกรไดมีความรูเบื้องตนในดานการบัญชี ท่ีพอจะทําธุรกิจแบบพ่ึงตนเองได สําหรับใน
เรื่องนี้ทรงเห็นวา การรวมกลุมกันของเกษตรกรเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะชวยไดเปนอยางดี ในเรื่องการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตนั้น ทรงใหความสําคัญกับการพัฒนาเรื่องคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาว พระ
ราชประสงคขององคท่ีจะใหเกษตรกรไดมีความเจริญกาวหนาอยางคอยเปนคอยไป และมีสภาพชีวิตท่ีมีความสุข 
แตสิ่งท่ีพระองคพระราชประสงคเปนประการแรก คือ การทําใหเกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองและหาเลี้ยงชีพได ใช
ชีวิตอยางพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง 

องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก นําโดยคณะผูบริหาร ไดเล็งเห็นความสําคัญของหลักปรัชญา 



เศรษฐกิจพอเพียง จึงไดจัดทําโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริข้ึน เพ่ือเปนดําเนินรอยตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงและเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรในตําบลข้ีเหล็ก 
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3. วัตถุประสงค            
 3.1 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนสามารถดําเนินชีวิตแบบพออยูพอกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๒ เพ่ือใหประชาชนมีความรูเพ่ิมศักยภาพการผลิตใหแกเกษตรกร    
 ๓.๓ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรใหสามารถใชปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ   
 ๓.๔ เพ่ือใหตัวแทนเกษตรกรไดศึกษา  เรียนรู  และฝกปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๕ เพ่ือใหราษฎรในพ้ืนท่ีตําบลข้ีเหล็กมีความเขมแข็ง ชวยเหลือตนเองไดอยางยั่งยืน เปนแหลงเรียนรู
การผลิตผักอินทรีย คุณภาพดีในชุมชน 

 
4. เปาหมาย/ผลผลิต           
 ๔.๑ เกษตรกรผูท่ีมีความสนใจเขารวมในพ้ืนท่ีตําบลข้ีเหล็ก  

๔.๒ ผูบริหาร  สมาชิกสภา  ขาราชการ ลูกจาง  พนักงานจาง  อบต.ข้ีเหล็ก 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ          
 องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  
6. วิธีดําเนินงาน           
 ๖.1 ประชุมรวมกันระหวางผูบริหารและ พนักงานเรื่องจัดทําโครงการ    
 ๖.2 จัดทําโครงการเสนอผูบังคับบัญชาและผูบริหารอนุมัติ     
 ๖.3 ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดหาวิทยากรท่ีมีความรูเก่ียวกับเนื้อหาท่ีจะบรรยาย  
 ๖.4 จัดทําหนังสือประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนเขารวมโครงการฯ    
 ๖.5 ดําเนินงานตามโครงการ        
 ๖.6 ติดตามและประเมินผลโครงการฯ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ           
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ         
 ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ           
 กองสงเสริมการเกษตร  องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ           
 ๑๐.1 ประชาชนสามารถดําเนินชีวิตแบบพออยูพอกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐.2 ประชาชนมีความรูเพ่ิมศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรียใหแกเกษตรกร 
๑๐.3 เกษตรกรสามารถใชปจจัยการผลิตท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพ 
๑๐.4 เกษตรกรมีการรวมกลุม มีความเขมแข็ง ชวยเหลือตนเองไดอยางยั่งยืน 
๑๐.5 สามารถจัดเปนแหลงเรียนรูของการเกษตรอินทรียสําหรับราษฎรราษฎรในพ้ืนท่ีตําบลข้ีเหล็ก 
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โครงการท่ี ๒ 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมา         
 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรง
เล็งเห็นสภาพความเปนอยูท่ียากจนของราษฎร พรอมท้ังไดพระราชทานแนว ทางการดําเนินงานใหหนวยงาน
ตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกข ยาก ดอยโอกาส
และยากจนตามภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก ให
สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพ้ืนฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี 
ในอนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการท่ีมุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ 
ความเปนอยูท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการ
สําคัญคือ การแกไขปญหาเฉพาะ หนา เปนข้ันตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง สงเสริม
ความรู และเทคนิควิชาการสมัยใหมท่ีเหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหชุมชน
สามารถวิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน สามารถ วางแผนการผลิตท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 
และความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของเกษตรกร องคการบริหารสวน
ตําบลข้ีเหล็ก ไดเล็งเห็นความสําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงไดจัดทําโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริข้ึน เพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรในตําบลข้ีเหล็ก 
3. วัตถุประสงค            
 3.1 เพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรในตําบลข้ีเหล็ก     
 ๓.๒ เพ่ือใหเกษตรกรมีความรู ความเขาใจ และตระหนักในความสําคัญของการดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนําไปเผยแพรหลักเศรษฐกิจพอเพียงตอไปเพ่ือสงเสริมใหประชาชนสามารถดําเนิน
ชีวิตแบบพออยูพอกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๓ ปลูกฝงจิตสํานึกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเกษตรในตําบลข้ีเหล็ก  
 ๓.๔ เพ่ือใหตัวแทนเกษตรกรไดศึกษา  เรียนรู  และฝกปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  
4. เปาหมาย/ผลผลิต           
 ๔.1 คณะผูบริหาร  ขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก รวมมือกัน
ทําโครงการเศรษฐกิจพอเพียงองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก     
 ๔.2 ตัวแทนเกษตรกรทุกหมูบานรวมใจทําตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ          
 องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  

6. วิธีดําเนินงาน           
 ๖.1  องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  ประชุม  พนักงานสวนตําบล  สมาชิก อบต. เพ่ือ   กําหนดวัน 
เวลา และสถานท่ี           
 ๖.2  จัดทําโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ     
 ๖.3  ดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ    
 ๖.4  ตัวแทนเกษตรกรรายงานผลการดําเนินโครงการ 



7. ระยะเวลาดําเนินการ           
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
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8. งบประมาณดําเนินการ         
 ๕๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ           
 กองสงเสริมการเกษตร  องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ           
 10.1  มีแหลงเรียนรูเก่ียวกับการทําเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ในตําบลข้ีเหล็ก 
 ๑๐.2  เกษตรกรมีความรู ความเขาใจ  และตระหนักถึงความสําคัญของการทําหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ          
 10.3  เกษตรกรในตําบลข้ีเหล็กมีอาชีพท่ีสุจริตทํา      
 10.4 เกษตรกรในตําบลข้ีเหล็กไดศึกษา  เรียนรู  และฝกปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
โครงการท่ี ๓ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการรณรงคไถกลบตอซังขาว 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมา         
 ปจจุบันโครงสรางดินในพ้ืนท่ีปลูกขาวเสื่อมโทรมลง ดินขาดอินทรียวัตถุ ไมเหมาะสมในการเพาะปลูก 
สาเหตุเนื่องมาจากการเผาตอซังขาวกอนการเตรียมดินเพ่ือเรงทําการเพาะปลูก ประกอบกับเครื่องจักรกลในการ
เตรียมดินท่ีเกษตรกรใชงานอยูโดยท่ัวไปไมสามารถปฏิบัติงานอยางสะดวกหากไมทําการเผาตอซังขาวกอน ลวน
เปนการทําลายโครงสรางและความอุดมสมบูรณ สงผลใหเกิดปญหาท้ังในเรื่องของหมอกควันกระทบตอสุขภาพ
และความเปนอยูของเกษตรกรและประชาชนรอบๆพ้ืนท่ี ผลผลิตขาวลดลง ทําใหตองมีการลงทุนสําหรับปุยเคมี 
สารเคมีในการกําจัดวัชพืช แมลงศัตรูพืชเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง การไถกลบตอซังขาวเปนการชวยฟนฟูโครงสราง
ของดินใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของตนขาว สงผลใหดินโปรง รากพืชซอนไซไดงาย พืชเจริญเติบโตและหา
อาหารไดงายข้ึน แตกกอดี และมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ลดตนทุนการผลิตจากการใชปุยเคมี สารเคมีในการกําจัดโรค 
แมลง และวัชพืช ตลอดจนลดการปลดปลอยกาชเรือนกระจกและฝุนละอองท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของ
เกษตรกรและประชาชนบริเวณรอบๆพ้ืนท่ี 

องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก นําโดย ผูบริหาร องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของการเตรียมดินกอนการเพาะปลูก จึงไดจัดทําโครงการ “รณรงคไถกลบตอซังขาว “ข้ึน เพ่ือใหประชาชนใน
ตําบลข้ีเหล็กไดเล็งเห็นความสําคัญของการไถกลบตอซังขาว เพ่ือการเกิดมลพิษลดภาวะโลกรอน 
3. วัตถุประสงค            
 3.1  เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธใหเกษตรกรไดรูถึงประโยชนจากการไถกลบตอซังขาว 

๓.2 เพ่ือเปนการสาธิตวิธีไถกลบตอซังขาวท่ีถูกตองและเหมาะสมใหแกเกษตรกร 
3.๓ เพ่ือใหเกษตรกรสามารถนําไปปรับใชในพ้ืนท่ีของตนเองได 
๓.4 เพ่ือใหเปนการลดการเกิดภาวะโลกรอนท่ีเกิดจากการเผาตอซังขาว ซึงทําใหอุณหภูมิของโลกสูงข้ึน 
๓.5 เพ่ือใหเกษตรกรไดรูหลักและวิธีการเพ่ิมคุณภาพของดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตลดตนทุนการผลิตรักษา

สิ่งแวดลอม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต           
 ๔.๑ คณะผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  

๔.๒ ผูนําชุมชน  คณะครู นักเรียน ท้ัง 4 แหง ในตําบลข้ีเหล็ก 
๔.๓ หมอดินอาสาและประชาชนผูสนใจเขารวมในเขตพ้ืนท่ีตําบลข้ีเหล็ก  จํานวน  12 หมูบานฃ 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ          
 แปลงนาสาธิตในเขตพ้ืนท่ีตําบลข้ีเหล็ก 
6. วิธีดําเนินงาน           
 ๖.1 ประชุมรวมกันระหวางผูบริหารและ พนักงานเรื่องจัดทําโครงการ    
 ๖.2 จัดทําโครงการเสนอผูบังคับบัญชาและผูบริหารอนุมัติ     
 ๖.3 ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดหาวิทยากรท่ีมีความรูเก่ียวกับเนื้อหาท่ีจะบรรยาย  
 ๖.4 จัดทําหนังสือประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนเขารวมโครงการฯ    
 ๖.5 ดําเนินงานตามโครงการ        
 ๖.6 ติดตามและประเมินผลโครงการฯ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ           
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ         
 ๕๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ           
 กองสงเสริมการเกษตร  องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ           
 10.1  เกษตรกรผูปลูกขาว ไดเล็งเห็นความสําคัญของตอซังขาว และมีจิตสํานึกโดยการรวมกันรักษา
สิ่งแวดลอม  โดยการไมเผาตอซังขาว        
 ๑๐.2 เกษตรกรผูปลูกขาวเขาใจและรูข้ันตอนของการไถกลบตอซังขาวอยางถูกวิธี  
 10.3 เกษตรกรผูปลูกขาว นําความรูไปปรับใชพ้ืนท่ีของตนเอง และขยายผลไปสูเกษตรกรขางเคียงได
 10.4 เกษตรกรมีรูและเขาใจหลักละวิธีการลดตนทุนการผลิตและรักษาสิ่งแวดลอม  
 ๑๐.5 ราษฎรไดรับประโยชนจากการงดเผาตอซัง ลดภาวะโลกรอนอันเกิดจากมลพิษได 
 
โครงการท่ี ๔ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมการจัดทําน้ําหมัก ปุยหมักชีวภาพ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมา         
 ปจจุบันเกษตรกรนิยมใชปุยเคมี และสารเคมี ในการปราบศัตรูพืชกันมากข้ึน ซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของเกษตรกรผูประกอบการ และผูบริโภคสินคาทางการเกษตร และเปนการเพ่ิมตนทุนในการทําการเกษตร การ
ปลูกพืชตางๆ อีกท้ังการใชปุยเคมี และสารเคมียังสงผลใหโครงสรางของดินในพ้ืนท่ีเพาะปลูกเสื่อมโทรมลง ดินขาด
อินทรียวัตถุ ไมเหมาะสมในการเพราะปลูก เนื่องจากดินเสื่อมสภาพ ขาดการบํารุงรักษา ขาดอินทรียวัตถุ 
ประกอบกับการใชปุยเคมี และสารเคมีตางๆท่ีลงในดิน เปนการเพ่ิมมลภาวะทางสิ่งแวดลอมอีกดวย  องคการ
บริหารสวนตําบลในฐานะหนวยงานท่ีใกลชิดและมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  มาตรา  67  องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีคุมครอง ดูแล และ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มาตรา  68  องคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการในการบํารุง 
และสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการผลิต 
การใชปุยอินทรียทดแทนการใชปุยเคมีและการใชน้ําหมักชีวภาพ ท่ีมีราคาท่ีแพง ลดตนทุนการผลิต และให



เกษตรกรในตําบลนําไปใชใหเกิดประโยชน เปนรูปธรรม และนําไปใชอยางจริงจังมากข้ึน จึงไดจัดทําโครงการ
อบรมการจัดทําน้ําหมัก ปุยหมักชีวภาพ ข้ึน เพ่ือใหเกษตรกรลดการใชสารเคมี และทดแทนดวยการใชปุยอินทรีย
ตอไป 
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3. วัตถุประสงค            
 3.1  เพ่ือสงเสริมการใชปุยอินทรียชีวภาพ และน้ําหมักชีวภาพ แทนปุยเคมีและยาฆาแมลง 
 ๓.2  เพ่ือใหเกษตรกรรูจักวิธีในการทําปุยชีวภาพ และน้ําหมักชีวภาพ  เพ่ือลดตนทุนในการทําการเกษตร  
 3.๓  เพ่ือลดการเกิดมลภาวะและสิ่งแวดลอมเปนพิษอันเนื่องมาจากการใชสารเคมีในการเกษตร 
 ๓.๔  เพ่ือกระตุนใหเกษตรกร หันมาใสใจกับอันตรายท่ีเกิดจากการใชสารเคมีในการเกษตร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต           
 เกษตรกรผูท่ีมีความสนใจการจัดทําน้ําหมัก ปุยหมักชีวภาพในตําบลท้ัง  12  หมูบาน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ          
 องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
6. วิธีดําเนินงาน           
 ๖.1  องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  ประชุม  พนักงานสวนตําบล  สมาชิก อบต. เพ่ือ   กําหนดวัน 
เวลา และสถานท่ี           
 ๖.2  จัดทําโครงการฯเพ่ือขออนุมัติ       
 ๖.3  ดําเนินงานตามโครงการฯ        
 ๖.4  รายงานผลการดําเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ           
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ         
 ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ           
 กองสงเสริมการเกษตร  องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ           
 10.1  เกษตรกรในตําบลข้ีเหล็กใชปุยหมักชีวภาพและน้ําหมักชีวภาพเพ่ิมมากข้ึน  
 ๑๐.2 เกษตรกรรูจักวิธีในการทําปุยชีวภาพ และน้ําหมักชีวภาพ  เพ่ือลดตนทุนในการทําการเกษตร  
 10.3 ลดการเกิดมลภาวะและสิ่งแวดลอมเปนพิษอันเนื่องมาจากการใชสารเคมีในการเกษตร 
 10.4 เพ่ือกระตุนใหเกษตรกร หันมาใสใจกับอันตรายท่ีเกิดจากการใชสารเคมีในการเกษตร 
   

1.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน  
โครงการท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมเขาคายเด็ก เยาวชน กลุมเสี่ยงในตําบลข้ีเหล็ก 
2. หลักการและเหตุผล          
  สถานการณครอบครัวปจจุบันท่ีมีสภาพสังคม เศรษฐกิจ  สิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงตามกระแส
โลกาภิวัฒนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีสมัยใหม  สงผลกระทบทําใหแบบแผนการดําเนินชีวิตของครอบครัว
เปลี่ยนแปลงไป การแพรระบาดของยาเสพติดท่ีสําคัญ  พบวามาจากปจจัยครอบครัว  เชน ครอบครัวแตกแยก  



หยารางการใชความรุนแรงในครอบครัว  เด็กขาดความอบอุน  การอบรมเลี้ยงดูท่ีไมเหมาะสม บุคคลในครอบครัว
ติดการพนัน  หรืออยูในครอบครัวท่ีมีบุคคลในครอบครัวเขาไปยุงเก่ียวของกับยาเสพติด  เปนตน  ซ่ึงแทบจะทุก
ครอบครัวท่ีมีผูติดยาเสพติด  จะมีปญหาตาง ๆ ซ่ึงเปนปญหาสังคมเกิดข้ึนตามมาเปนลูกโซอีกมากมาย  
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ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.25๓๗ องคการบริหารสวนตําบลมี
หนาท่ี  สงเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ อีกท้ังนโยบายของรัฐบาลประกาศใหมีการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด   ดังนั้น  การตระหนักและใหความสําคัญวาปญหายาเสพติดเปนปญหาท่ีตองให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของครอบครัวในการเฝาระวังการเสพและการคายาเสพติดในชุมชน  ตลอดจน
เสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหแกเยาวชนในครอบครัวท่ีมีแนวโนมตอปญหายาเสพติด  โดยเฉพาะกลุมเยาวชน
วัยใสท่ีเสี่ยงตอการเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด  จะชวยในการแกไขปญหายาเสพติดเปนไปอยางยั่งยืน  และสราง
ใหครอบครัวเปนสุข ชุมชนเขมแข็ง  ประเทศชาติม่ันคง  อีกท้ังการสรางภูมิคุมกันในการเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพ
ติดอีกอยางหนึ่งคือ การสงเสริมใหเยาวชนวัยใสมีคุณธรรม  จริยธรรมการรูจักหนาท่ีในวัยเรียน  รวมถึงการปฏิบัติ
หนาท่ีของตัวเองในวัยใส  

ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กจึงไดจัดทําโครงการอบรมเขาคายเด็ก เยาวชน กลุมเสี่ยงในตําบล
ข้ีเหล็ก ข้ึนเพ่ือใหเยาวชนท่ีจะเปนอนาคตของชาติเปนบุคคลท่ีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและ
ม่ันคงในชีวิต 

 

3. วัตถุประสงค            
 ๓.๑ เพ่ือใหเยาวชนไดเรียนรูถึงความสําคัญของครอบครัว  ความรัก  การเอาใจใสท่ีดี  จะชวยให 
เยาวชนในครอบครัวไมเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด       
 ๓.๒ เพ่ือใหเยาวชนในครอบครัวตระหนักรูถึงปญหายาเสพติดทักษะการปฏิเสธ   
 ๓.๓ เพ่ือใหเยาวชนไดมีความรูเรื่องการเลือกคบเพ่ือน  รักในวัยเรียน และปญหาทองไมพรอม                           
กอนวัยเรียน 

๓.๔ เพ่ือใหเยาวชนในชุมชนไดใกลชิดธรรมะและการปฏิบัติธรรม เพ่ือสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต           
 เด็กและเยาวชนในตําบลข้ีเหล็ก 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ           
 องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
6. วิธีดําเนินงาน           
 ๖.๑ จัดประชุมหารือโดยฝายและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเตรียมแผนงาน    
 ๖.๒ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ      
 ๖.๓ ประสานวิทยากร และกลุมเปาหมายท่ีจะเขารวมโครงการ     
 ๖.๔ ดําเนินการตามแผน         
 ๖.๕ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ           
 ปงบประมาณ ๒๕๖๑  

8. งบประมาณดําเนินการ          
 ๕๐,๐๐๐ บาท  



9. ผูรับผิดชอบโครงการ           
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ           
 10.1  เยาวชนท่ีเขารวมโครงการไดเรียนรูถึงความสําคัญของครอบครัว  ความรัก  การเอาใจใสท่ีดี  จะ
ชวยใหเยาวชนในครอบครัวไมเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด      
 ๑๐.2 เยาวชนท่ีเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ และการอยูรวมกันในสังคม  
 10.3 เยาวชนท่ีเขารวมโครงการรูถึงทักษะการปฏิเสธการเลือกคบเพ่ือน  รวมถึงการมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควร           
 10.4 เยาวชนท่ีเขารวมโครงการไดตระหนักในความซ่ือสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
 
โครงการท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางครอบครัวสัมพันธ 
2. หลักการและเหตุผล          
  ในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและภาวะของสังคมและเทคโนโลยีดานการสื่อสารทําให
วัยรุนเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีไมเหมาะสม ซ่ึงเปนสาเหตุของการมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมเสี่ยงตอปญหาการใช
ความรุนแรงการติดสารเสพติดและการตั้งครรภกอนวัยอันควร วัยรุนเปนวัยท่ีมีภาวะอารมณแปรปรวนสูงวุฒิภาวะ
ทางอารมณยังไมสมบูรณมีความสับสนในบทบาทหนาท่ีของตนเองในสังคมขาดทักษะ และขาดประสบการณใน
การเผชิญหนากับปญหาขาดความเขาใจในตนเองทําใหวัยรุนมีความวิตกกังวลเกิดความสับสนในการปฏิบัติตัวและ
ถูกชักจูงไปในทางท่ีผิดไดโดยงายมักจะเชื่อคําพูดของเพ่ือนและมีพฤติกรรมหลาย ๆ อยาง เชน ดื้อไมเชื่อฟง
กาวราว ใชความรุนแรง มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ใชยาเสพติด หรือ ทําผิดกฎหมาย เปนตน 
           ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กจึงไดจัดโครงการนี้ข้ึนเพ่ือสรางสานสัมพันธครอบครัวสรางความ
รักความสามัคคีในครอบครัวใหครอบครัวไดมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กและมีสวนรวมในการแกไขปญหาให
เยาวชนไดรูจักตนเองสามารถท่ีจะปรับตัวใหเขากับสังคมอยางมีความสุขดําเนินชีวิตไดอยางเปนประโยชนท้ังตอ
ตนเองและผูอ่ืนและพรอมท่ีจะเผชิญปญหาและหาทางแกไขไดอยางถูกตอง 

3. วัตถุประสงค            
 3.1 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกัน อันกอใหเกิด
ความสัมพันธสามัคคี ในหมูคณะ         
 3.2 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซ่ึงกันและกัน  
 3.3 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม 
 3.4 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวม 
 3.5 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  3.6 เพ่ือให
ผูเขารวมโครงการไดสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว 

4. เปาหมาย/ผลผลิต           
 ผูปกครอง และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ของโรงเรียนท้ัง4 แหง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ           
 องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6. วิธีดําเนินงาน           
 ๖.๑ จัดประชุมหารือโดยฝายและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเตรียมแผนงาน    



 ๖.๒ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ      
 ๖.๓ ประสานวิทยากร และกลุมเปาหมายท่ีจะเขารวมโครงการ     
 ๖.๔ ดําเนินการตามแผน         
 ๖.๕ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ           
 ปงบประมาณ ๒๕๖๑  

8. งบประมาณดําเนินการ          
 ๕๐,๐๐๐ บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ           
 กองสวัสดิการสังคม  องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ           
 10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก  
 10.2 ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค 
 10.3 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หนาท่ีของตนเอง    
 10.4 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย สุจริต มีวินัย     
 10.5 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ   
 10.6 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
 
โครงการท่ี ๓ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรม  ศีลธรรมแกเด็ก และเยาวชน  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา         
 การเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสคานิยมโลกตะวันตก 
ละท้ิง คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึด
เหนียวจิตใจ ท่ีจะทําให ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได จึงมีแนวโนมในการ
ดําเนินชีวิตท่ีผิด กอใหเกิดความเครียด จนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวยการพ่ึงพายาเสพ
ติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติ เปนกลุมคนท่ีมีพลัง
อันสําคัญท่ีสามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีเปนประโยชน ตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและ
เยาวชนเปนวัยท่ีมีความคิดสรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็ก และเยาวชน กลาคิด กลาทํา 
กลาแสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสรางสรรค และสงเสริมใหเปนคนท่ีมี คุณธรรม มีความ
ซ่ือสัตยสุจริต มีสติปญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะชวยสรางใหพวกเขาตระหนักถึง คุณคา
ของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปน
ผู พรอมท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความ
เจริญกาวหนาและ ม่ันคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพ่ือใหเยาวชนมีจริยธรรม มี
ศีลธรรม และมีคานิยมในการ ตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔๐ ดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 
มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจและ หนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตน ตามมาตรา 



16 ขอ 11 การ บํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน สวน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  จึงไดจัดทําโครงการ “อบรมคุณธรรม  
ศีลธรรม” ซ่ึงเปนโครงการท่ีชวยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝงจิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และ
ศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตนท่ีดีใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนนําธรรมะนํา หลักคําสอน ท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
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3. วัตถุประสงค           
  3.1 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตและ
นําหลักธรรม ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน        3.2 
เพ่ือใหเด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญา เปน แบบอยาง
ท่ีดีในสังคม          3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม  3.4 เพ่ือปลูกฝงคานิยมและ
พัฒนาจิตสํานึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตอตนเอง และสังคม และ
ประเทศชาติบานเมือง  

4. เปาหมาย            
 เด็กนักเรียนจากโรงเรียนท้ัง  ๔  แหงในเขตพ้ืนท่ีตําบลข้ีเหล็ก  

5. สถานท่ีดําเนินการ           
 องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6. ระยะเวลาดําเนินการ           
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

7. ผูรับผิดชอบโครงการ           
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  

8. วิธีดําเนินการ           
 1. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ     
 2. ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ      
 3. ประชาสัมพันธโครงการใหกับหมูบาน ในเขตพ้ืนท่ีไดรับทราบ     
 4. ดําเนินการจัดกิจกรรม         
 5. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในปตอไป 

9. งบประมาณ           
 ๕๐,๐๐๐  บาท  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ           
 ๑๐.1 นักเรียนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรมไป
ปฏิบัติใน ชีวิตประจําวัน           
 ๑๐.2 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญาเปนแบบอยาง
ท่ีดีในสังคม            
 ๑๐.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม 



 ๑๐.4 ปลูกฝงคานิยม มีจิตสํานึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริตมีความรับผิดชอบตอตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 
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มิติท่ี  ๒  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

 ๒.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ        
  กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 
2. หลักการและเหตุผล           
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 
ฉบับ ปจจุบัน ท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย หลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 
2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ี 
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยได กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้    
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต      
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต    
 ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย       
 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก      
 ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต    
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการ กระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งใน
การสงเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของ ประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง สวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ 
รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการ กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทํา
ไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครอง ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสรางความ
ขมข่ืนใจใหแก คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประกอบ กับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย
สุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวน ใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็



สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนได เชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางาน
ในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวา โอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางาน
ในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานในหนวยงาน ราชการอ่ืน และ
มูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผง ธุลี
ของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการ ทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกัน
การทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ี ท่ัวประเทศตอไป 

3. วัตถุประสงค            
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการ
จัดทําแผน ปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร  
4. เปาหมาย/ผลผลิต           
 4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ    
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
 4.๓ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ           องคการ
บริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 
6. วิธีดําเนินการ           
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
 ๖.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ       
  6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต    
  6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต     
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต       
 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต      
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต      
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ           
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ         
  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ            
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ           
 10.1  ผลผลิต          
 - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ   
 - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 



 - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบับ  
 10.2 ผลลัพธ           
 - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
บุคลากร องคกรปกครองสวนทองถ่ินได         
 - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ

บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน  
โครงการท่ี ๑            
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                               

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  
2. หลักการและเหตุผล          
  พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก เปนบุคลากรท่ี
มีความสําคัญตอองคกร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลใหมีศักยภาพ โดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมา
จากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปน
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบ
บริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปน ธรรม
ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑ ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวม ของประชาชนใน
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ 
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตอง
กอใหเกิด ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดรอยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล  และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
รอยเอ็ด  เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ดังนั้น 
เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงาน บุคคลข้ึน 
3. วัตถุประสงค            
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบ
ได            
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
 ๓.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน  



4. เปาหมาย/ผลผลิต           
 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ           
 ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
6. วิธีดําเนินการ           
 6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดรอยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบคุคลขององคการบริหารสวนตําบล   
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  6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล     
  6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล     
  6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ           
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ          
 ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ            
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ          
  10.1 ผลผลิต           
   - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 มาตรการ
   - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 ๑0.2 ผลลัพธ           
 - ลดขอรองเรียนการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลไมนอยกวา90 %
 - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวาระดับ 3
 - การบริหารงานบคุคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
เจาหนาท่ีได 
โครงการท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ        
 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ
หัวหนาสวนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล           
 องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ี
มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ หนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
หนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะ
แกประชาชน ผูมารับ บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น มักจะประสบปญหาดาน
การอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการ
กระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก 



กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการ บริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับ
ความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี 
สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑ ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมี
สวนรวม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑและ วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิด ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความ 
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สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๕๙ ท่ีกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ
หนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล ม าตรา ๖๐ กําหนดใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล และเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา ๖๐ วรรคหา นายกองคการ
บริหารสวนตําบลมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรีท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการ
ปฏิบัติราชการของ นายกองคการบริหารสวนตําบลก็ได  มาตรา ๖๐/๑  กําหนดใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางองคการบริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจ
หนาท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย กําหนด หรือตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบิหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัดรอยเอ็ด ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
ตอบสนองความตองการของ ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึง
จําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลข้ึน  
3. วัตถุประสงค           
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการ ของประชาชน         
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน     
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบใน ตําแหนงหนาท่ีราชการ   
4. เปาหมาย/ผลผลิต           
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ
หัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล   นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัด
องคการบริหารสวนตําบล และหัวหนา สวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ           
 ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
6. วิธีดําเนินการ           
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่ง



การ            
 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ             
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ     
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ           
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ         
  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ           
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ          
 10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
 ๑๐.2 ผลลัพธ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี - ประชาชนไดรับความสะดวก 
และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต  
 
โครงการท่ี ๓ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหาร

ผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน 
ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบล ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน
ข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของ
ผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดรอยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 25๕๘ ลงวันท่ี ๑๙ เดือนมกราคม พ.ศ. 25๕๙ ไดกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล 
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบล ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมา
ของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล 



5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหาร 

สวนตําบลข้ีเหล็ก  
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการองคการบริหารสวนตําบล 

ข้ีเหล็ก เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคําปรึกษา
และเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัตริาชการ 
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6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการองคการบริหารสวนตําบล 
ข้ีเหล็ก รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก พิจารณา 
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก เสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดรอยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 25๕๘ ลงวันท่ี ๑๙ เดือนมกราคม พ.ศ. 25๕๙  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 นักทรัพยากรบุคคล สังกัดสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช 
ประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ี
เกี่ยวของอยางเครงครัด 
 
โครงการท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 



เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
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3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ 

หนังสือท่ีเก่ียวของ 
3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6. วิธีดําเนินการ 
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตาม

งบประมาณท่ีตั้งไว 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ วันท่ี 1 ตุลาคม 25๖๐ ถึงวันท่ี 30 กันยายน 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ 

หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน 

ทิศทางเดียวกัน 



10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 

โครงการท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมีการบริหาร

ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ประกอบกับพระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีผลบังคับใชในวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  
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3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง 
3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 
3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1 ผูอํานวยการกองคลัง/หัวหนางานพัสดุ 
4.2 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง 
6.2 จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน 

งบประมาณ 
6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
6.6 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 



9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง/หัวหนางานพัสดุ  องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด 

ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 
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โครงการท่ี ๓ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
3.2 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน 

ในการจัดหาพัสดุ 
6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึง 

ความเก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 



9. ผูรับผิดชอบ 
กองคลัง/หัวหนางานพัสดุ  องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
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โครงการท่ี ๔ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบล มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ

ดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีจะบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และ
สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล และเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร    
ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ี กําหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ใหสวนราชการ
ดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกันดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของ
เทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมี
ความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม 

ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 
3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลท่ี 



ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไข
เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน และพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560จํานวน 4 ชองทาง 
ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก และชุมชนตางๆ ภายในเขตตําบลข้ีเหล็ก 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
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6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน 

ตําบลข้ีเหล็ก ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑๐.๑ ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการท่ี

จัดซ้ือ-จัดจางท้ังหมด 
๑๐.๒ การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
๑๐.๓ สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 
 

2.2.3  สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความ 
พึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 
 
โครงการท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 



องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดย
ดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือจุดประชาสัมพันธรับเรื่อง ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก เปน
ศูนยบริการประชาชนในการติดตอสอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเปนอํานาจหนาท่ีและภารกิจ
ขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ติดตามความคืบหนา และแจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการ
ทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพ่ือใหมีระบบบริการท่ีเชื่อมตอระหวางศูนยบริการ
รวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ท้ังในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการของแตละกระบวนงาน เพ่ือใหบริการตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือใหบริการ
ท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดาน
ไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริม
กีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนา
สตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา 
และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล) โดยในข้ันตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึง 
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การอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความ

พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม 

เลือกปฏิบัติ 
3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดย 

ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม 

เลือกปฏิบัติใหไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ
ระบายน้ํา, ดานน้ําเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริม
ผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริม
อาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดาน
การสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการ
สาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล)  

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 



7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ 

9. ผูรับผิดชอบ 
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ 

ไมเลือกปฏิบัติ 
10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 
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โครงการท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ        
 โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ       

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ       
   องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก มีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนใน
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบลและในการ ปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาท่ีในการ
จัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน นั้น องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวา
ภารกิจท่ีใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแก ประชาชนมากนอยเพียงใด การ
ใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การท่ีจะทราบถึงความ พึงพอใจจาก
ผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เพ่ือใหเปนไปพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา ๖๙/๑ ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึง
การมีสวนรวม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ผูมาขอรับบริการสาธารณะจากองคการบริหารสวนตําบล ในดานคุณภาพการใหบริการ 
เพ่ือประโยชนในทองถ่ิน อีกท้ังเพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้ข้ึนมา 



3. วัตถุประสงค            
 3.1 เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึง
พอใจ             
 3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ 
โดยยึด ประโยชนสุขของประชาชน         
 3.3 เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ   
 3.4 เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต           
 จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง ตอป  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ          
 พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก   
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6. วิธีดําเนินการ           
 6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
หรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ        
 6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามรูปแบบท่ีกําหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ   
 6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน     
 6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ      
 6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ           
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ          เบิกจาย
ตามงบประมาณรายจายประจําป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการจางสํารวจความพึง
พอใจของ ผูรับบริการ งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท/ป  

9. ผูรับผิดชอบ           
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ           
 10.1 ผลผลิต           
  - ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล  
จํานวน 1 ฉบับ           
 10.2 ผลผลิต           



  - ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80    
  - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุด 
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ 
ประชาชนรายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
โครงการท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการ
รับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหาร
จัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้นเพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมี
ประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก จึงไดจัดทํา
โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 



3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลใหสั้นลง 
4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลข้ีเหล็ก 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัต 

ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  
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6. วิธีดําเนินการ 
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง 

ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ีผูบังคับบัญชา
สามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแก
ผูใตบังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน 
ท่ีนายกมอบอํานาจใหรองนายก หรือปลัด ใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมา 
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกและผูบรหิารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/สํานัก/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ 



ใหบริการของเจาหนาท่ี 
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให 

ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
 
โครงการท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเปน

กฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการ
ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใช
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ 
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 โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทาน
จะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมาก
ท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองาน
บริการท่ีมีคุณภาพท่ัวถึงและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กใหกับประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการ 

ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ 
3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล 

การดําเนินงานได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนและผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 



6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให 

ฃประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
6.4.2 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
6.4.๓ จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
6.4.๔ จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
6.4.๕ จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชนท้ัง 

เวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
6.4.๖ การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองใน 

การจัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอไป 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ตลอดปงบประมาณ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณรายจายประจําป  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/สํานัก/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา 

ติดตอขอรับบริการ 
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ 

ดําเนินงานได 
 
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัต ิปฏิบัติราชการ 

แทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
โครงการท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 



2. หลักการและเหตุผล 
การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพ่ือ

เปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ 
ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการ
บริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพ
สังคมและทันตอสถานการณท่ีการบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมี
ผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปนหลกัการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ี 

กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4. เปาหมาย 
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ปลัด รองปลัด หรือหัวหนาสวนราชการ/กอง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  
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6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด 

องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก หรือหัวหนาสวนราชการ/กอง เพ่ือลด
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล      

ข้ีเหล็ก รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน/กอง ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สวนราชการทุกสวน/ทุกกอง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย 

ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
โครงการท่ี ๒ 



1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 

พ.ศ.2552 ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลไวหลายเรื่องหลายประการ 
รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว การท่ีนายก
องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบใน
ข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบ
อํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ 

บานเมืองท่ีดี 
3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
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6. วิธีดําเนินการ 
6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอนายกองคการบริหารสวน 

ตําบลพิจารณา 
6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายกองคการบริหารสวน 

ตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานทรัพยากรบคุคล สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี

ประจกัษ 
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 



1. ช่ือโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

2. หลักการและเหตุผล           
 สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําให
การมี คุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริต
ทุกระดับทุกภาค สวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม สราง
แบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชู เผยแพร ประชาสัมพันธ
และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทําความดี เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดี เหลานั้นให
รวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดี 
อยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข  

3. วัตถุประสงค           
 3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
 3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
 ๓.3 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
 3.4 เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอันเปน 
กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต           
 มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีจํานวนไมนอยกวา 
10 คน/ป  
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ           
 พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  

6. วิธีดําเนินการ           
 จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจักษผาน ทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก เว็บไซตองคการบริหารสวน
ตําบลข้ีเหล็ก สื่อสังคม (Social Media) เปนตน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ          
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ         
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ           
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ           
 จํานวนหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย 

ความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 



1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ

ประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริง
ของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรให
กลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการ
ดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องคการบริหารสวน
ตําบลข้ีเหล็ก จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติ
ราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการ
ดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน 
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3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ิน 

ท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 



9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
โครงการท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ

ปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนดองคการบริหารสวนตําบล 
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ข้ีเหล็กจึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในขอตกลงการ

ปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กกับปลัดองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก และ
หัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย  

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียด 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ 

ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  
3.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล 

การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยาง

ชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และ
รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหาร
สวนตําบลกับปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด 
พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 



1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน 
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด 
เปนตน 

- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผู 
จัดเก็บขอมูลเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานใน
การกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว 
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๑.๓ รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 
หรือตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

1.4 วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
1.5 ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ 

ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 
 

ระดับคะแนนท่ีไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม  ๕ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก  ๔ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับด ี ๓ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช ๒ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง  ๑ 
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2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

2. หลักการและเหตุผล 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือ

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก เนื่องจากเห็นความสําคัญของ
การตรวจสอบท่ีจะปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, 
อําเภอ) แลว องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาท่ี
ตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในทุกสวนราชการการใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชแีละงบการเงิน
ประจําป ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/ผูอํานวยการกองคลัง มีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก
เจาหนาท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินกรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/ผูอํานวยการกองคลัง 
ปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วันนับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยัง 
สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวา
ราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน45 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวน



และดําเนินการทางวินัย ฝายกฎหมายและคดี สํานักปลัด มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เครงครัด เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิ
ชอบนอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กเพ่ือความโปรงใส 
และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมา ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6. วิธีดําเนินการ 
- ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ

ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
- ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 องการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กมีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบ 

พบการทุจริต 
10.2 องการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กมีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร 

กิจการบานเมืองท่ีดี 
 
โครงการท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท

ไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาท่ีท่ี



กําหนดไวในกฎหมายกลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงในแงของ
การทุจริตจะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือให
นักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงานท้ัง
สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน(สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กจึงไดจัดทํามาตรการ “ใหความรวมมือ
กับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมี
หนาท่ีตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กจากหนวยงานภาครัฐ

และองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
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6. วิธีดําเนินการ 
ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ 

คณะทํางาน LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ 
 

2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมี 



เรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 
โครงการท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
ดวยองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวน

รวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํา
รองเรยีนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเองฉะนั้น เพ่ือใหการ
ดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  
รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีไดรับทราบหรอืรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 
3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
 
 

-59- 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม 

6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคหารบริหาร 
สวนตําบลข้ีเหล็กใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 



สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการบรหิาร
สวนตําบลข้ีเหล็ก  ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก โดยปฏิบัติตามข้ันตอน
การปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 

 
โครงการท่ี ๒ 
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา 
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของ
รัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก จึงไดจัดทํามาตรการ
การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบลข้ีเหล็กวาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียได 
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ทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝา
ระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล คร ูพนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการ 

บริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว  
โปรงใส เปนธรรม 

4. เปาหมาย 
“เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานสวนตําบล ครู พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหาร

สวนตําบลข้ีเหล็ก 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6. วิธีดําเนินการ 



6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา 
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 

6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี 
โดยมิชอบ 

6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ 
พัฒนาชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความ
ม่ันใจแกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 

6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวชี้วัด 
- รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ 
- ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 
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มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี 
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

โครงการท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กใหมี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ

ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทําการ
ของหนวยงานของรัฐโดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมี
เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐดังนั้น 
เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กจึงไดใหมีสถานท่ี
สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวน



ตําบลข้ีเหล็กใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กโดยมีงานศูนยบริการขอมูลงาน
ประชาสัมพันธ สํานักปลัด เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชน
จะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดย
ถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน 

ขอเท็จจริง 
3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหาร 

สวนตําบลข้ีเหล็ก 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กจํานวน 1 แหง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ณ ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก (ภายในศูนยบริการรวม องคการบริหารสวน 

ตําบลข้ีเหล็ก) 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  

การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบ
ตามรายการท่ีกําหนด 
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6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 



 
โครงการท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก” 

2. หลักการและเหตุผล 
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงบัญญัติไววา

ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดและเพ่ือใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส การมีสวนรวม 
สามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
๓.1 เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก วาดวยขอมูล 

ขาวสารของราชการพ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนา
และการรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กข้ึน 

๓.2 เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจน 
เผยแพร จําหนายจายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี ้

3.๓ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้ 
(1) ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
(2) ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
(3) ขอมูลขาวสารอ่ืน 
(4) ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
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4. เปาหมาย 
1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง 
2. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 ชุด 
3. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนา 

ขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก จํานวน 1 ฉบับ 
4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
6.2 เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 
6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยศูนยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 25๖๑ เสนอตอผูบริหารเพ่ือ 

พิจารณาอนุมัติ 
6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอ 



ตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูศูนยขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคม 25๖๑ เปนตนไป ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

8. งบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ณ สํานักงานองคการ 

บริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 
 

โครงการท่ี ๓ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมใหความรูแกพนักงานสวนตําบลและประชาชน เก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 
คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการ

บริหารจัดการท่ีดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานท่ี
จําเปนตองมีในทุกหนวยงานโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดความโปรงใสในการ
ทํางานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖๐ มาตรา 5๙ บัญญัติ 
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เก่ียวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “รัฐตองเปดเผยขอมูลหรือขาวสาร

สาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐ ท่ีมิใชขอมูลเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐหรือเปนความลับของทาง
ราชการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และตองจัดใหประชาชนเขาถึงขอมูลหรือขาวสารดังกลาวไดโดยสะดวก” และตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทาง
การเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึนการเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลใหประชาชนรับรูอยาง
ถูกตองรวดเร็วจากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งซ่ึงสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก มีความโปรงใสในการ
ทํางานมากยิ่งข้ึน จึงไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพ่ือใหบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเม่ือเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สราง
เครือขายความรวมมือระหวางองคการบิหารสวนตําบลกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค 



เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการ 
ทํางานและมีความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
คณะบริหาร  สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และประชาชนท่ีสนใจในเขตตําบลข้ีเหล็ก 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6. วิธีดําเนินการ 
ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจความตองการอบรม 
ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 
ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรม 
ข้ันตอนท่ี ๔ ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
๒๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
จํานวนผูเขารวมอบรม 
รอยละของผลการเรยีนรูเฉลี่ย 
รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
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3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ  
การเงินการจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ี
กฎหมายระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให

หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก จึงไดจัดทํามาตรการ          
“เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” ข้ึน เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ไดงายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค 



3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย 
3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 
3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทข้ึนไป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6. วิธีดําเนินการ 
จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก 
- แผนพัฒนาทองถ่ิน 
- งบประมาณรายจายประจําป 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
- ขอมูลรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานประชาสัมพันธ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 
 

 
3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปน 

ประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 
 



๑. ช่ือโครงการ  : มาตรการ “จัดให มีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหาร                
สวนตําบลข้ีเหล็ก” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให

หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก จึงไดตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพร
ขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน เว็บไซตของ
หนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ วิทยุ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส อ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึง
ขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ไดงายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6. วิธีดําเนินการ 
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 
- บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและใหประชาชนสืบคน
ไดเอง 
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- ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคปกครองสวนทองถ่ิน ผานสื่อมวลชน 
- หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน 
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 



10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจ 
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น 
 
โครงการท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเวทีประชาชน รวมพลังความคิดเพ่ือชุมชนเขมแข็ง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ

ทํางานรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา 
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถ่ินของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ไดดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแมบท
ชุมชน  เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป    
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ซ่ึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๑๗ โดยผานกระบวนการจัดทําประชาคมทองถ่ิน รวมถึงการ
นําเขาบรรจุไวในรางขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล-ข้ีเหล็ก ในปถัดไป สํานักปลัด องคการ
บริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก จึงไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจาํป พ.ศ. 2๕๖๑ ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ 

วางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน 
3.3 เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวน 

ตําบล 
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3.4 เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
3.5 เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ 

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
3.6 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑๖ หมูบาน ในเขตองคการ 

บริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุ
ไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
 



5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน 
6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ 
6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล 
6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด 
6.๗ จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหกองวิชาการฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
6.๘ ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน ๑๖ หมูบาน  ระหวาง

เดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
๒๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
1. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
2. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบล 
4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน 
5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน 
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โครงการท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมี

การบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสําคัญดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก จึงมีการจัดตั้งศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 



3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง 

หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวน 

ตําบลข้ีเหล็ก 
3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กกับ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย 
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนได

เสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการ
จัดเตรยีมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

5. วิธีดําเนินการ 
5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปน 

และเรงดวน 
5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง

ทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก                    - 
หมายเลขโทรศัพท  ๐๔๓-๕๐๑๗๕๙ 
- โทรสาร: 043-61168๓ 

  - เวปไซด  www.keelek.go.th    

7. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี 

สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 



3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

1. ช่ือโครงการ : โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ

บริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเปนสําคัญดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการ
ใหบริการในเชิงรุก จึงไดจัดทําโครงการองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กเคลื่อนท่ี เพ่ือสํารวจความตองการของ
ประชาชนตามครัวเรือนวาตองการใหองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และ
ใหบริการงานดานตางๆ ซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ี อาจดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนน
ใหบริการฟรีแกประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือใหประชาชนเดือดรอนนอย
ท่ีสุดรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานองคการ 

บริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ซ่ึงอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน 
3.2 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง 

หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป 
3.4 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก กับ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย/ผลลัพธ 
นําบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ออกไปใหบริการแก 

ประชาชนหมุนเวียนชุมชนตางๆในเขตองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  ท้ังหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคม
ทําแผนชุมชน ในการพัฒนาชุมชน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
กําหนดใหออกองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก เคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนชุมชน 

ในการพัฒนาชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก โดยแบงเปนแตละหมูบาน 
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6. วิธีดําเนินการ 
1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบริการแก
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด 
4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี รวมในการประชาคมทําแผนชุมชน ในการ 

พัฒนาชุมชน 
5. ประสานงานกับทุกสวนงาน 
6. วิธีดําเนินการ 
1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 



2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบรกิารแก 

ประชาชน ท้ัง 17 หมูบาน 
4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี  
5. ประสานงานกับทุกสวนการงาน 
6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
7. นํากิจกรรมงานในหนาท่ีออกบริการประชาชน 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
กําหนดออกใหองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กเคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนชุมชน 

ในการพัฒนาชุมชน  ระหวางเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ซ่ึงไดเขารวม 

โครงการฯ ไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมท้ังไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลข้ีเหล็กอยางท่ัวถึง 

10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมี 
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กรวมรับฟง ท้ังในเรื่องการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ข้ีเหล็ก และความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบ 
ถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องคการบริหารสวนตําบล เปนสวนงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงในการดูแลดานการสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึงมุงเนนการบริการใหประชาชนอยู
ในสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีเอ้ือตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น เม่ือมีกรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมี
ลักษณะท่ีเก่ียวของกับสภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและ



สิ่งแวดลอมจึงมีหนาท่ีเรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญนั้นเพ่ือแกไขปญหาใหประชาชน
โดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตาม 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
3.2 เพ่ือเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีเสมอ 
3.3 เพ่ือเปนการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย 
รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลข้ีเหล็ก 

5. วิธีดําเนินการ 
5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ (เจาหนาท่ีใน 

สํานักปลัด และ เจาหนาท่ีกองสวัสดิการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ 
5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
5.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่ง 

การเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 
5.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง

ทุกข/รองเรียน ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท 3) โทรสาร 4) เว็บไซต 5) เฟสบุค 

7. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวา 

ประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจงเหตุหรือ 
รองเรียน/รองทุกข 

9.3 ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
โครงการท่ี ๒ 



1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนท่ีราชการทุกครั้ง

จะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอ
กฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวให
แจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบ 

มาปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค 

ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
4. เปาหมายการดําเนินการ 

ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6. วิธีการดําเนินการ 
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

9. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนข้ีเหล็กตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทํา



แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้นเพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบองคการบริหารสวน มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 องคการบริหาร
สวนตําบลข้ีเหล็ก  งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมี

สวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก และ
แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคม องคการ
บริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก กําหนดดวยความถูกตอง 
โปรงใส และสุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  

6. วิธีดําเนินการ 
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก บางตําแหนงในปจจุบันจะ

ครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามท่ีระเบียบฯกําหนด องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กจึงตองดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล แทน
กรรมการฯท่ีครบวาระการดํารงตําแหน ง ภายใน  30 กันยายน  ของทุกป  เพ่ือให เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกร
จัดทําแผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 9 ท่ีกําหนด 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบลข้ีเหล็ก เพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล    
ข้ีเหล็ก และรางแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ดวยความ
ถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
 



โครงการท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ : ประชมุประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ีคอนขางใหม

และมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและ
การมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก จึงไดจัดทําโครงการ อบต.
สัญจร ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําปข้ึน เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

3. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือ

เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรับฟงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณ อีกทางหนึ่งดวย 

4. เปาหมาย 
ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจํา

ตําบลอาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป  

5. วิธีดําเนินการ 
5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี 
5.2 แตงตั้งคณะทํางาน 
5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม 
5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔) 

7. งบประมาณ 
๓๐,๐๐๐ บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญของ

การกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
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3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 



ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดาน
การจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) 
ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

3. วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล

ข้ีเหล็ก อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน 
กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย 
ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง ๑๒ หมูบาน 

5. วิธีการดําเนินการ 
5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล     

ข้ีเหล็ก อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 
กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ใน
หลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการ
เปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจ
การจาง ฯลฯ 

5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู 
ทําความเขาใจระเบยีบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ดําเนินการทุกปงบประมาณ 

7. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวน 

ตําบลข้ีเหล็ก  
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ 

ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
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3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 



ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล ในฐานะองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล วาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไขสงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ตอไปดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และ
มาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบ
กับแนวทางปฏิบัติองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กจึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลข้ีเหล็ก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลข้ีเหล็ก มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 

องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก และ เปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  

3.3 เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล

ข้ีเหล็ก 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
6.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการ 

ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก (ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 
ก.พ. 2558) จํานวน 7 คน ประกอบดวย 

(1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 
(2) ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน 
(3) ผูทรงคุณวุฒิ 2 คน 
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(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เปนกรรมการและเลขานุการ 
(5) หัวหนาสํานักปลัด เปนผูชวยเลขานุการ 

 (6) หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป เปนผูชวยเลขานุการใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 



1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ปละ 2 ครั้งเปนอยาง
นอยแลวเสนอผลการประเมินใหองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ทราบ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการ
ประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลข้ีเหล็ก สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป 
4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก มอบหมาย 

6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
6.7 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการ 

บริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก พรอมตัวชี้วัด 
6.9 การติดตามและประเมินผล 
6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง 

ดําเนินการแกไขตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

 
โครงการท่ี ๒ 
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ 
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับ

หมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
1. การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ใหเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบไดเสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และเพ่ือให
สอดคลองกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ใหเกิดความโปรงใส  

ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน 
2. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององคการ 

บริหารสวนข้ีเหล็ก 

4. เปาหมาย 
ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตําบล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  

6. วิธีดําเนินการโครงการ 
6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ตามหลักเกณฑและวิธีการ 

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององคการบริหารสวน

ตําบลข้ีเหล็ก หรือโครงการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก     
มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
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มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
  4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
 
โครงการท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล

ข้ีเหล็ก เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูใน
การปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดย
ผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงานซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ี
ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจน
กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก เปนไปอยางถูกตองและ
เปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ 

3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งมติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 

3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ทุกหนวยงาน ครู และเจาหนาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ

องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สวนราชการทุกหนวยงาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี

ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หนวยรับตรวจ 
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6.3 ตรวจสอบการปฏบิัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการ

บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใช
ทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ปงบประมาณทุกป  

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมาก

ข้ึน 
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชําระลดนอยลง 

 
โครงการท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือให
การปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก จึงไดมีการจัดทําและ
รายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป 

3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กทราบ

ตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินตามกําหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6. วิธีดําเนินการ 
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดบัหนวยงานยอย 
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดบัหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน 

องคประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรบัปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํา

รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผู
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ปงบประมาณทุกป 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
 

   4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการ 
ปรับปรุงหรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ใหผูกํากับดูแล 
 
โครงการท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน

ภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ใน
อดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใช
เปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ 
โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ี
ทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน 
จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานไดระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปน
ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการ 
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ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม

ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์
ผล ท้ังนี้สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมาย
การปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ี
กําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง

ประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดาน
การเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 

3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหาร
ในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 

3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย 
เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

กับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. วิธีดําเนินการ 
5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตาม

ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและ

ผูบริหารทราบ 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก /4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 
ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
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9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบขอบังคับท่ีวางไว 
5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4 มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
 
โครงการท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการ
ควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
ภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับ
ตรวจดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรกีารดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรม
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และให
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป

ดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 

3.2 เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลภายใน
เวลาท่ีกําหนด 

3.3 เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

(ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในสวนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป 

6.2 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 

6.3 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก รายงานผลการดําเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม 
หรือจะตองดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับ

ดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 



-86- 
 
  4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัต ิหรือการบริหารราชการตาม 
ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล  
เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
 
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะ

กําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานใน
องคกรหรือหนวยงานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคองคการบริหารสวน
ตําบลข้ีเหล็ก จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอนยาย 
การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด 
เพ่ือใหการบริหารงานบคุคลขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กเปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ

โปรงใสและเปนธรรม 
3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้งการ

โอน ยาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการบรหิารงานบุคคล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  

6. วิธีการดําเนินการ 
     ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 

- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง

ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 
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- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอน

วันท่ีองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  รับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
     การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง 

- แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 

- มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน

ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ

เลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการท่ี

ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก จะออกคําสั่ง

แตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด 
(ก.อบต.จังหวัด) 
     การเล่ือนข้ันเงินเดือน 

- แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ี
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับท่ี
เก่ียวของ อยางเครงครัด 

- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ 

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน 
ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 

- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการ
ประเมินท่ีไมเปนธรรม 

- นายกองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

งานบริหารงานบุคคล สํานักงาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวช้ีวัด 
กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
ผลลัพธ 
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน ยาย 

ขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและสามารถ
อธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 
 

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การ
รับ-จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง 
ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกันไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทํางานมีกระบวนการท่ีโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรองมีกระบวนการทางการคลังท่ี
เปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทํางาน

ขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกตองได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  
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6. วิธีดําเนินการ 
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ภายใน
เกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
เพ่ือนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ตลอดปงบประมาณ และดําเนินการอยางตอเนื่อง 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลงัและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 

 
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

โครงการท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางขององคการ
บริหารสวนตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดง
ความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง 
สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน 
เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนา
ระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง ขององคการ

บริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กใหเกิด

การพัฒนาไดอยางคุมคา 
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4. เปาหมาย 
ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการ

จัดซ้ือจัดจางไดแก กรรมการตรวจการจาง 
6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทน
ชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวม
ตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางซ่ือตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 

6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ี
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ผลลัพธ 
การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กมีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม

ตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
 
โครงการท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญท่ีจะ

บริหารสัญญาใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูท่ี
ไดรับแตงตั้งใหทําหนาท่ีกรรมการตรวจรบั กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน จะตองมีความรูความเขาใจใน
อํานาจหนาท่ีตามขอบังคับถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2558 กรอบกับพระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใชในวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และเขาใจเง่ือนไขขอกําหนดท่ีระบุไว
ในสัญญาเปนอยางดี เพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาท่ีความรับผิดชอบ
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีตนเองไดรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ีแลว อาจทําใหเกิดความเสียหายตอองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะตองรับผิดชอบทางแพง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟองรองตอศาลปกครอง 
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ไดองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กเห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง ประกอบกับไดมี
การเชิญใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจรับงานจาง เพ่ือความโปรงใส จึงไดจัดโครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจาง เพ่ือใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหทําหนาท่ีกรรมการตรวจการจางมีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง 

3. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทําหนาท่ีตรวจงานจางอยาง

ถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ 

4. เปาหมาย 
คณะกรรมการตรวจการจาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัติ 
6.2 จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง 
6.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจางใหเขารวมอบรม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ผลลัพธ 
คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาท่ีตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ี

เก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-92- 

 
 4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
  4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ
หนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 
 
โครงการท่ี๑ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ

หลักเกณฑตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาท่ีการดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณหรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ
ตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความ
ขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 
โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหา
ดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย 
คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลให
เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไม
ตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลข้ีเหล็ก เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินมีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน
กิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลข้ีเหล็ก จึงไดจัดทําโครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
3.3 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กมีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน

กิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3.4 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กมีความรูความเขาใจในแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลข้ีเหล็กเขารับการอบรม 
6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
๒๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานนิติการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กมีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ี

เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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โครงการท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย

เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจและ
การจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการ
หนึ่งท่ีองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการ
ปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอ
กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กจึงไดมีการจัดสง
สมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการ

ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 

กฎหมาย 
3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ท้ังในองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กและหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 งานบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตําบลและ

หนวยงานภายนอกเพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแต
กรณี 

6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสงสมาชิก
สภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานท่ี
รับผิดชอบ 

6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6.4 งานบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงานเสนอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ผลลัพธ 
10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ไดรับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 

 
   4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย 
บริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 
โครงการท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก

สําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอย
และถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการ
ทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสใน
องคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิก
สภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภา
ทองถ่ินในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลเพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดอีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน 

4. เปาหมาย 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
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6. วิธีการดําเนินงาน 
6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 
6.2 แตงต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัดจาง

โครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 

6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 

7. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

 
10. ผลลัพธ 

10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

 
โครงการท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวของกับหลายองคประกอบ 

และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตองทํา
หนาท่ีของตนอยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลอง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และท่ีสําคัญ
สงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน เก่ียวกับการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตางๆ เพ่ือเปนการ
สงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี

สวนรวมในการทํางาน 
3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

4. เปาหมาย 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6. วิธีดําเนินงาน 
6.1 แตงต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ 

เชน 
- แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน รวมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด จํานวน 2 คน 
- แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน จํานวน 3 ศูนย รวม 6 คน 
6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาท่ีนําขอมูลแจงในท่ี

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความ
เดือดรอนและตองการของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภา สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

10. ผลลัพธ             
 การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กเปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน 
เกิดทัศนคติท่ีดี 

 
 4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 
  4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
โครงการท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน

ของพวกพองโดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใช
ตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชัน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไววางใจในการบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค 
สนับสนนุใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน 
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการ      คอร

รัปชันได 
10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันใน

ระดับองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
 
  4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ไดคํานึงถึงการมี

สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน องคการบริหาร
สวนตําบลข้ีเหล็กซ่ึงมีหนาท่ีปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบนโยบายของ
รัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริตซ่ึงมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสราง
ความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตปญหาเก่ียวกับการ
ทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติซ่ึงองคการบริหาร
สวนตําบลข้ีเหล็ก มีภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวม
ของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น 
จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน ในการนี้ การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุน
และรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจรติคอรรัปชัน ซ่ึงเปนการ



เปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับ
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวม
ตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต     คอรรัปชันในทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก พิจารณาแลวเห็นวา 
การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํามาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต
ข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 

3. วัตถุประสงค 
๓.1 เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
๓.2 เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
3.๓ เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

4. เปาหมาย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล   

ข้ีเหล็ก เขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

6. วิธีดําเนินงาน 
๖.1 แตงต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ

ปองกันการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
๖.2 จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณใกลเคียง 

โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
๖.3 เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวน

ตําบลข้ีเหล็ก ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 

๖.4 สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกัน      การ
ทุจริต 

๖.5 ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก กับบุคคล องคกร สวน
ราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑๐.1 ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
๑๐.2 ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
๑๐.3 ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 


