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ค าน า 

ด้วยปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน  นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมี
แนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากข้ึน  ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ    มาก
ขึ้นทุกปี  เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใสและมีการด าเนินการ
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ  จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบ   และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไปโดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการรณรงค์  และปลูกจิตค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ   
และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  อ าเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด  จึงได้แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  ได้มีมติเห็นชอบ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) โดยคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ได้เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ    โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และแผน
ปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี  และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม      

 องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - 
๒๕๖๔) ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ
และต่อประเทศชาติในการป้องกันการทุจริต  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  ที่ก าหนดว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต”  

 
         องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
        อ าเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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สารบัญ 

เร่ือง            หน้า 

ส่วนที่ 1                
บทน า            ๑ 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ๑ 

๒. หลักการและเหตุผล          ๒   

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน         ๔ 

๔. เป้าหมาย           ๔ 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน         ๕ 

ส่วนที่ 2            
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)     ๖ 

ส่วนที่ ๓             

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ         

มิติที ่1 การสร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต       ๑๑ 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ทั้งขา้ราชการการเมืองฝ่ายบริหาร   ๑๑ 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝา่ยประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้   ๑๑ 
บังเกิดประโยชน์สุขแกป่ระชาชนในท้องถิ่น 

: โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม    ๑๑ 
  แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง     

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม   ๑๓ 
: มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร   ๑๓ 
ส่วนต าบล”      
: มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”    ๑๙ 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในทอ้งถิ่น   ๑๕ 
: โครงการเผยแพร่ให้ความรู้และออกบริการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นประจ าปี   ๑๕ 
: โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ       ๑๗ 
: โครงการเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชด าริ      ๑๘ 
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: โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ      ๒๐ 
: โครงการอบรมการจัดท าน้ าหมัก ปุ๋ยหมักชีวภาพ      ๒๒ 
: โครงการก าจัดดศัตรูพืชแบบชีววิธี(บิวเวอเรีย เชื้อราไตรโคเดอร์มา)    ๒๓ 

          : โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรด้วยทษฏีใหม่      ๒๔ 

 : โครงการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์        ๒๖ 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน     ๒๘ 
: โครงการอบรมเข้าค่ายเด็ก เยาวชนกลุ่มเสี่ยงในต าบลขี้เหล็ก    ๒๘ 
: โครงการเสริมสร้างครอบครัวสัมพันธ์       ๒๙ 
: โครงการอบรมคุณธรรม ศีลธรรม แก่เด็กและเยาวชน     ๓๑ 
 
 

มิติที ่2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต       ๓๒ 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร    ๓๒ 

: กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”         ๓๒ 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ      ๓๕ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ  ๓๕ 
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

: มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  ๓๕ 
: มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ๓๘ 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
: กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”    ๓๙ 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้   ๔๑ 
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

: กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  ๔๒ 
: กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”     ๔๒ 
: กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”     ๔๔ 
: โครงการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง     ๔๕ 

2.2.3  สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเ้กิด   ๔๕ 
ความพึงพอใจ แกป่ระชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

: กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ  ๔๖ 
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
: โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ      ๔๗ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ  ๔๙ 
บ้านเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน  ๔๙ 
รายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

: กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน       ๔๙ 
: โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ     ๕๑ 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ  ๕๒ 
แทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

: มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัต ิอนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  ๕๓ 
: มาตรการ มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล     ๕๔ 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน  ๕๕ 
ใหเ้ป็นที่ประจักษ ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม    ๕๕ 

: ยกยอ่งเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ ์   ๕๕ 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต   ๕๖ 
2.5.1 ด าเนินการให้มีขอ้ตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย  ๕๖ 
ความซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

: มาตรการ “จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ”      ๕๖ 
: กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก”  ๕๗ 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ  ๕๙ 
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

: กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ  ๕๙ 
การตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
: มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”   ๖๑ 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง  ๖๒ 
รอ้งเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ 
โดยมิชอบ 

: มาตรการ “แตง่ตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”     ๖๒ 
: มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ   ๖๓ 
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กว่าทุจริตและ 
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
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มิติที ่3 การส่งเสริมบทบาทและการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน      
3.1 จัดใหมี้และเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ๖๕ 
ได้มีสว่นร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้ทุกข้ันตอน 
3.1.1 จัดใหมี้ศูนยข้์อมูลขา่วสารตามกฎหมายว่าด้วยขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ  ๖๕ 

: มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ”  ๖๕  
: กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก” ๖๖ 
: กิจกรรม “อบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนต าบลและประชาชนเกี่ยวกับ   ๖๘ 
   พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540”       

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ  ๖๙  
การเงินการจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมายระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นต้องเผยแพร่ให ้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

: มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่ส าคัญและหลากหลาย”     ๖๙ 

3.1.3 มีการปดิประกาศ เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์  ๗๐ 
กับการมีสว่นร่วมตรวจสอบของประชาชน 

: มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน  ๗๐    
ต าบลขี้เหล็ก”         

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ของประชาชน  ๗๑ 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจ  ๗๑ 
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ 
เป็นอยู ่และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

: โครงการเวทีประชาชนรวมพลังความคิดเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง     ๗๒ 
: การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกขอ์งค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก   ๗๓ 

3.2.2 มีชอ่งทางใหป้ระชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/รอ้งทุกข์ได้โดยสะดวก   ๗๕ 
: โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที ่      ๗๕ 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรใหป้ระชาชนผู้รอ้งเรียน/รอ้งทุกข์   ๗๖ 
 ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 

: มาตรการแกไ้ขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ๗๗ 
: กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้รอ้งเรียน/รอ้งทุกขร์ับทราบ   ๗๘ 

3.3 การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๘ 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  ๗๘ 

: มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล    ๗๙ 
: โครงการประชุมประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.ขี้เหล็ก   ๘๐ 
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3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการจัดหาพัสดุ      ๘๑ 
: มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง   ๘๑ 

3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ๘๒ 
: กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  ๘๒ 
: มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ  ๘๔ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

มิติที ่4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร  ๘๕ 
ปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจ   ๘๕ 
เงินแผ่นดินก าหนด 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล    ๘๕ 

: โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ   ๘๖  
: โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน       ๘๗ 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ  ๘๘ 
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง 
ควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

: กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน      ๘๘ 
: มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  ๙๐ 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ  ๙๒ 
ตามชอ่งทางที่สามารถด าเนินการได้ 
4.2.1 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ  ๙๒ 
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

: มาตรการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน   ๙๒ 
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 
 

4.2.2 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ   ๙๔  
การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

: กิจกรรมการรายงานผลการใช้จา่ยเงินให้ประชาชนไดร้ับทราบ    ๙๔ 

4.2.3 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ    ๙๕ 
: กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน    ๙๕ 
: โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง       ๙๗ 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น      ๙๘ 
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4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ  ๙๘ 
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งได้ก าหนดไว้ 

: โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และ    ๙๘ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
: กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น     ๑๐๐ 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน   ๑๐๑ 
ของฝา่ยบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 โดยไมฝั่กใฝ่ฝ่ายใด 

: กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ    ๑๐๑ 
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
: กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ๑๐๒ 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน   ๑๐๔ 
เพื่อตอ้ต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมใหมี้การด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต      ๑๐๔ 

: มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน      ๑๐๔ 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต      ๑๐๕ 
: มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต    ๑๐๕ 
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ส่วนที่ 1 

==================================================================== 

บทน า 

๑.   การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                          

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ 
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น  7  ประเภท ดังนี้                         

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                          
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล        
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย    
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม           
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ   
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 
จากภาคส่วนต่างๆ           
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้   

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจรติ
แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ท า
ให้เกิดการทุจริต   
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2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน ใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งข้ึน           
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ  บุคคลเหล่านี้
 4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ ผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ เจ้าหน้าทีเ่พ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ ผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ        5) กา ร
ได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง  ที่ท าให้ข้าราชการมี
พฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทาง
เพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว        6) กา ร
ขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น  พิเศษถือว่าเป็น
เครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง และมีความเห็น
แก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม   7) มี
ค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น  ยกย่องคนที่มีเงิน 
คนทีเ่ป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมท่ีผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถี
ชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง 
โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  ** ห ม า ย เ ห ตุ  :  ก า ร
วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง  ตัวอย่างของสาเหตุและ
ปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ละแห่งสามารถน า 
SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความ เสี่ยงการทุจริตตามบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม    

2. หลักการและเหตุผล   

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา  ล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก  ภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน  ของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  สอดคล้องกับการจัด
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อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า 
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 
2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 
2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการ
คอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง           
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน  
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่
ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคม
ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต  หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยม
และวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้
ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ 
ขาดความเข้มแข็ง          ปั จ จุ บั น
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี 
พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต       
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต   
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย      
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก     
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต    
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)                      

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น รูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร จัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า แผนปฏิบัติการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อัน
จะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง            

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน         
 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น    
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance)           
 4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย           
  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน  แห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ        
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  
ของข้าราชการ            
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม    
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 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน          
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ ต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน      2) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้      
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน  
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่าย
ในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
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ส่วนที่ ๒ 
====================================================================== 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  อ าเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

๑.๑ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแกบุ่คลากร 
ทั้งข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑.๑.๑  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
แก่คณะผู้บริหาร สมาชกิสภาฯ
และพนักงานสว่นต าบลและ
พนักงานจ้าง 
๑.๑.๒ (๑) มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล” 

๒๐๐,๐๐๐  

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๒๐๐,๐๐๐  

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๒๐๐,๐๐๐  

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

๑.2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

 

(๑) โครงการเผยแพร่ให้ความรู้
และออกบริการจัดเกบ็ภาษี
ท้องถิ่นประจ าป ี
(๒) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรต ิ
(๓)โครงการเกษตรอินทรีย์ตาม
แนวพระราชด าริ 
(๔) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าร ิ
(๕) โครงการอบรมการจัดท าน้ า
หมักปุ๋ยหมักชวีภาพ 
(๖) โครงการก าจัดดศัตรูพืชแบบ
ชีววิธี(บิวเวอเรีย เช้ือราไตรโค
เดอร์มา) 
(๗) โครงการส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรกรด้วยทษฏีใหม ่
(๘) โครงการปลูกผักไฮโดรโปร
นิกส์ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
๕๐,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
10๐,๐๐๐ 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
๕๐,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
๕๐,๐๐๐ 
 

 

 ๑.๓ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

๑)โครงการอบรมเข้าค่ายเด็ก 
เยาวชน กลุ่มเสี่ยงในต าบล
ขี้เหล็ก 
(๒) โครงการเสริมสร้างครอบครัว
สัมพันธ ์

๕๐,๐๐๐ 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  (๓) โครงการอบรมคุณธรรม

ศีลธรรม แก่เด็กและเยาวชน 
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

มิติที่ ๑ รวม  ๑ มาตรการ     
    ๑๒  โครงการ  

๘๑๕,๐๐๐ ๘๑๕,๐๐๐ ๘๑๕,๐๐๐  

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้บประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  

๒.๒ มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑(๑) มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
๒.๒.๑(๒) มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดและ
หัวหน้าสว่นราชการ 
๒.๒.๑(๓) กิจกรรม “สรา้งความ
โปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน” 
๒.๒.๒(๑) กิจกรรม“ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี” 
๒.๒.๒(๒) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
๒.๒.๒(๓) กิจกรรม “สรา้งความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 
๒.๒.๒(๔) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – 
จัดจ้าง 
๒.๒.๓ (๑) กิจกรรมจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแกป่ระชาชนโดยทัดเทียม
ไม่เลือกปฏิบัต ิ
๒.๒.๓ (๒) โครงการจ้างส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
๑๘,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
๑๘,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
๑๘,๐๐๐ 
 

 

๒.๓ มาตรการการใช้
ดุลพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๒.๓.๑(๑)กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
๒.๓.๑(๒)โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒.๓.๒(๑) มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
๒.๓.๒(๒) มาตรการมอบอ านาจ
ของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

   ปี 25๖2 ปี 25๖3 ปี 25๖4 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมาย
เหต ุ

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล ใน
การด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏบิัติตนให้
ให้เป็นที่ประจักษ ์

๒.๔.๑(๑) กิจกรรม “ยกย่องเชิด
ชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏบิัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

๒.๕ มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

๒.๕.๑(๑) มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
๒.๕.๑(๒) กิจกรรม “การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ขี้เหล็ก” 
๒.๕.๒(๑) กิจกรรมให้ความ
ร่วมมือกับหนว่ยตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ  ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขี้เหลก็ 
๒.๕.๒(๒)มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหนว่ยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
๒.๕.๓(๑) มาตรการ “แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 
๒.๕.๓(๒) มาตรการ “ด าเนินการ
เกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขี้เหลก็วา่ทุจริต
และปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ” 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

มิติที่ ๒ รวม ๖ มาตรการ    ๗ กิจกรรม      
๑  โครงการ 

๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐  

๓. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

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

๓.๑.๑(๑) มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขี้เหลก็” 
๓.๑.๑(๒) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขี้เหล็ก และการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ” 
๓.๑.๑(๓)โครงการอบรมให้
ความรู้แก่พนกังานส่วนต าบล
และประชาชนเกีย่วกับ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐” 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
๒๐,๐๐๐ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
๒๐,๐๐๐ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
๒๐,๐๐๐ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 25๖2 ปี 25๖3 ปี 25๖4 หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  ๓.๑.๒(๑) มาตรการ “เผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” 
๓.๑.๓(๑) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขี้เหล็ก” 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

๓.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 

๓.๒.๑(๑) โครงการเวที
ประชาชน รวมพลังความคิดเพื่อ
ชุมชนเข้มแข็ง 
๓.๒.๑(๒) การด าเนินงานศูนย์รับ
เร่ืองราวร้องทุกข์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขี้เหล็ก 
๓.๒.๒(๑) โครงการ อบต.
เคลื่อนที่ 
๓.๒.๓(๑) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ  ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๓.๒.๓(๑) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๓.๓.๑(๑) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขี้เหล็ก 
๓.๓.๑(๒) ประชุมประชาคมใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
อบต.ขี้เหล็ก 
๓.๓.๒(๑) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้ารว่มเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
๓.๓.๓(๑) กิจกรรมประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขี้เหลก็ 
๓.๓.๓(๒) มาตรการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่
ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขี้เหล็ก 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

มิติที่ ๓ รวม ๗   มาตรการ    ๓ กิจกรรม    
๓  โครงการ 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 25๖2 ปี 25๖3 ปี 25๖4  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔.การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

๔.๑.๑(๑) โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าป ี 
๔.๑.๑(๒) โครงการจัดท ารายงาน
การควบคุมภายใน 
๔.๑.๒(๑) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
๔.๑.๒(๒) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

๔.๒ การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีสว่น
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

๔.๒.๑ มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกบัการบรรจแุต่งต้ัง การ
โอน ยา้ย 
๔.๒.๒ กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 
๔.๒.๓(๑) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 
๔.๒.๓ (๒) โครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

๔.๓ การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

๔.๓.๑(๑) โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น แก่ผู้บริหารและสมาชกิ
สภาท้องถิ่น 
๔.๓.๑(๒) กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
๔.๓.๒(๑) กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 
๔.๓.๑(๒) กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

๔.๔ เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

๔.๔.๑ มาตรการเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
๔.๔.๒ มาตรการ ส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายการด้านป้องกัน
การทุจริต  
  

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

มิติที่ ๔ รวม ๒  มาตรการ    ๖  กิจกรรม    
๑  โครงการ 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐  
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ส่วนที่ 3 
====================================================== 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม /มาตรการ 

 มิติที่  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

  1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

โครงการที่ ๑  
๑.  ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล           
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม 
เพ่ือก าหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ขี้เหล็กได้มีการประกาศใช้ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การ
ประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้า บุคลากรทุกคนที่
ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและ 
ไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ และเพ่ือเป็น การเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงาน
จ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  ดังกล่าวนี้ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์            
 3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต     
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ ประชาชน 
 3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
 3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์
ทับซ้อน  
4. เป้าหมาย           
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนต าบลขี้เหล็กและพนักงานจ้าง  
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5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก     

6. วิธีการด าเนินการ           
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนต าบล
ขี้เหล็กและพนักงานจ้าง โดยเชิญ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ใน
การปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ         
 ( ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ )  

8. งบประมาณในการด าเนินการ          
 ๒๐๐,๐๐๐   บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ          
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์            

ตัวช้ีวัด           
 ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70   
 ผลลัพธ์          
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  เกดิจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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โครงการที่ ๒             

    1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขี้เหล็ก”  

2. หลักการและเหตุผล           

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขี้เหล็ก พ.ศ. 25๕๘ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวั ดร้อยเอ็ด เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ก าหนดให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้  เป็นไป
ตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม  มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร   ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบล ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ได้จัดท า มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ประจ า ทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์            
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล          
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
 3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย    
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 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ            
 3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต           
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ          
 องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  

6. วิธีด าเนินการ           
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ           
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ          
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณด าเนินการ          
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ            
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์          
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
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๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

๑.๒.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ให้ความรู้และออกบริการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล          
  ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องแผนการ
ปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ  4.2  ปรับปรุงรายได้ที่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสร้างรายได้และการปรับโครงสร้างภาษี อาทิการ
ขยายฐานภาษี การก าหนดอัตราภาษี การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การเพ่ิมประเภทภาษีหรือรายได้ใหม่
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสวงหาแนวทางเพ่ิมรายได้
รูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้นในระยะยาว และมีแหล่งรายได้ของตนเองที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4.3 ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐบาลแบ่งจัดสรร 
หรือจัดเก็บองค์เพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการปรับโครงสร้างภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์และประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การก าหนดวิธีการจัดแบ่งหรือจัดสรรที่
ชัดเจนและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักการและเหตุ ผลของการจัดเก็บภาษี แต่ละประเภท รวมทั้งการหาแนวทาง
ในการเพ่ิมภาษีหรือรายได้ที่รัฐแบ่ง  จัดสรรหรือเก็บเพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ ๆ เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ ๆ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นทั้งนี้  หลักเกณฑ์การ
จัดสรรหรือจัดเก็บเพ่ิมเติมต้องสะท้อนแหล่งก าเนิดของภาษีนั้น ๆ เป็นส าคัญซึ่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นธรรม จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการก าหนดมาตรฐานจูงใจให้ประชาชนผู้เสียภาษีมาช าระ
ภาษี โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าจ านวนเงินที่ได้จากการเสียภาษี ของประชาชนจะ
น ามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  อ าเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด ได้
วางเป้าหมายในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า โดยการจัดเก็บรายได้ ให้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และสอดคล้องกับแผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขี้เหล็ก ดังนั้น  เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นความส าคัญของการออกให้บริการ
ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ต าบลขี้เหล็กโดยออกให้บริการรับช าระภาษีถึงพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้านเป็นการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก จึงได้จัดท า  “โครงการเผยแพร่ให้ความรู้และออกบริการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 
ประจ าปี  ขึ้น   

 



24 
 

3. วัตถุประสงค์            
 3.1 เพ่ือจัดเก็บรายได้ใหเ้ป็นตามเป้าหมาย และเป็นการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ประโยชน์จากการเสียภาษี 

3.2 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้อยู่ในข่ายต้องช าระ
ภาษี และประชาชนในเขตพ้ืนที่  องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก       ๓.๓ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการช าระภาษี และข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับการช าระภาษี 

๓.๔ เพ่ือลดช่องว่างระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน  เช่น  ด้านการสร้างสัมพันธ์ ด้านการ
ให้บริการ และด้านการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นต้น  

๓.๕ เพ่ือด าเนินการชี้แจงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการช าระภาษีต่างๆ ให้ประชาชนเข้าใจและเห็นถึง
ความส าคัญของการช าระภาษี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต           
 ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีในพื้นที่ต าบลขี้เหล็ก 

5. พื้นที่ด าเนินการ           
 จัดเก็บภาษีนอกสถานที่  ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  จ านวน  12  หมู่บ้าน 

6. วิธีด าเนินงาน           
 ๖.๑ จัดท าและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ   

๖.๒ จัดท าแผน / ก าหนดการออกให้บริการเคลื่อนที่  
๖.๓ แจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์ก าหนดการออกให้บริการเคลื่อนที่ให้ประชาชนได้รับทราบ    
๖.๔ ออกให้ความรู้และให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ตามก าหนดการ 
๖.๕ สรุปผลการด าเนินการจัดเก็บภาษี   ตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ   

7. ระยะเวลาด าเนินการ           
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

8. งบประมาณด าเนินการ          
 ๑๕,๐๐๐ บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ           
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์           
 ๑๐.๑ ประชาชนผู้มาเสียภาษตี่างได้รับความสะดวกจากการปรับปรุงกระบวนการท างานลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการช าระภาษี        ๑๐.2 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลขี้เหล็ก  ทราบถึงบทบาทหน้าที่และประโยชน์ที่ได้รับในการเสียภาษีให้แก่
ท้องถิ่น และได้ข้อมูลการจัดเก็บ  การประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
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โครงการที่ ๒ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มา         
 เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ท าให้อุณหภูมิโลก
สูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ 
อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้
ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลก ร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่
ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่ สีเขียวจึง
เป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน  โดยรัฐบาล ได้รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมป้องกัน และรักษาพ้ืนป่าไม้
ที่มีอยู่ของประเทศ รวมทั้งเร่งพ้ืนฟูและเพ่ิมจ านวนพื้นที่ป่าไม้มาโดยตลอด  องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
พิจารณาเห็นว่าการพื้นฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดจนการบ ารุง รักษาทรัพยากรป่าไม้ให้ด ารงอยู่เพ่ือสร้างความ
สมดุลทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างยั่งยืนตลอดไป และเพ่ือถวายเป็นราชสักการะแก่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก จึงได้จัดท าโครงการปลูกต้นไม้วัน
เข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติ  ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์            
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน             
 3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยการปลูกต้นไม้
ร่วมกัน            
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า
ทรัพยากรที ่มีและลดภาวะโลกร้อน         
 3.4 เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชน ได้มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และ
สิ่งแวดล้อม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต           คณะ
ผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือ
กันปลูกต้นไม้  

5. พื้นที่ด าเนินการ          
 พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลขี้เหล็ก  

6. วิธีด าเนินงาน           
 6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน
ในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม          
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 6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่
เพ่ือปลูกต้นไม้            
 6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ       
 6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนใน ท้องถิ่น          
 6.5 ดูแลรักษาและติดตามผล   โดย  กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

7. ระยะเวลาด าเนินการ           
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ         
 ๒๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ           
 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์           
 10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๐.2 ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน    
 10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน
ชุมชน 

 ๑.๒.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการที่ ๑ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชด าริ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มา         
 ความเจริญของประเทศ ต้องอาศัยความเจริญของภาคเกษตรเป็นส าคัญ พระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  ชี้ให้เห็นชัดเจนถึงความส าคัญของภาคเกษตรที่มีต่อประเทศชาติและ
ประชาชนชาวไทย เกษตรกรรมเป็นอาชีพพ้ืนฐานของคนในสังคมไทยทุกยุคทุกสมัย ประชากรส่วนใหญ่ของต าบล
ขี้เหล็กอยู่ในภาคเกษตรกรรม ซึ่งแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ คือการเน้นในเรื่องของการค้นคว้า ทดลองนั้น ได้ทรงเน้นในเรื่องของ
การค้นคว้าทดลอง และวิจัยหาพันธุ์พืชต่างๆ  ส าหรับการค้นคว้าทดลองนั้น ได้ทรงเน้นให้มีทั้งก่อนการผลิต และ
หลังการผลิต คือพิจารณาดูตั้งแต่ความเหมาะสมของพืช ความเหมาะสมของดิน พืชอย่างใดจะเหมาะสมกับดิน
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เป็นหลัก รวมทั้งการค้นคว้าเกี่ยวกับความต้องการของตลาด คือ การปลูกพืชที่ตลาดต้องการ ผลิตออกมาแล้วมีที่
ขาย ส่วนการส่วนการค้นคว้าวิจัยหลังการผลิตคือการดูเรื่องความสอดคล้องของตลาดเรื่องคุณภาพของผลผลิต 
หรือท าอย่างไรจึงจะให้เกษตรกรได้มีความรู้เบื้องต้นในด้านการบัญชี ที่พอจะท าธุรกิจแบบพึ่งตนเองได้ ส าหรับใน
เรื่องนี้ทรงเห็นว่า การรวมกลุ่มกันของเกษตรกรเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยได้เป็นอย่างดี ในเรื่องการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตนั้น ทรงให้ความส าคัญกับการพัฒนาเรื่องคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาว พระ
ราชประสงค์ขององค์ที่จะให้เกษตรกรได้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป และมีสภาพชีวิตที่มีความสุข 
แต่สิ่งที่พระองค์พระราชประสงค์เป็นประการแรก คือ การท าให้เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองและหาเลี้ยงชีพได้ ใช้
ชีวิตอย่างพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง 

องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก น าโดยคณะผู้บริหาร ได้เล็งเห็นความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงได้จัดท าโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริขึ้น เพื่อเป็นด าเนินรอยตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในต าบลขี้เหล็ก 

3. วัตถุประสงค์            
 3.1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถด าเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เพิ่มศักยภาพการผลิตให้แก่เกษตรกร    
 ๓.๓ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้สามารถใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ   
 ๓.๔ เพ่ือให้ตัวแทนเกษตรกรได้ศึกษา  เรียนรู้  และฝึกปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๕ เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนที่ต าบลขี้เหล็กมีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้
การผลิตผักอินทรีย์ คุณภาพดีในชุมชน 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต           
 ๔.๑ เกษตรกรผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมในพ้ืนที่ต าบลขี้เหล็ก  

๔.๒ ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ข้าราชการ ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  อบต.ขี้เหล็ก 

5. พื้นที่ด าเนินการ          
 องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  

6. วิธีด าเนินงาน           
 ๖.1 ประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ พนักงานเรื่องจัดท าโครงการ    
 ๖.2 จัดท าโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารอนุมัติ     
 ๖.3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะบรรยาย  
 ๖.4 จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ    
 ๖.5 ด าเนินงานตามโครงการ        
 ๖.6 ติดตามและประเมินผลโครงการฯ 



28 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ           
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ         
 ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ           
 กองส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์           
 ๑๐.1 ประชาชนสามารถด าเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐.2 ประชาชนมีความรู้เพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร 
๑๐.3 เกษตรกรสามารถใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๐.4 เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน 
๑๐.5 สามารถจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของการเกษตรอินทรีย์ส าหรับราษฎรราษฎรในพ้ืนที่ต าบลขี้เหล็ก 

โครงการที่ ๒ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มา         
 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรง
เล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนว  ทางการด าเนินงานให้หน่วยงาน
ต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์  ยาก ด้อยโอกาส
และยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก  ให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี 
ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ 
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการ
ส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริม
ความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชน
สามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถ วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร องค์การบริหารส่วน
ต าบลขี้เหล็ก ได้เล็งเห็นความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดท าโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริขึ้น เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในต าบลขี้เหล็ก 
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3. วัตถุประสงค์            
 3.1 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในต าบลขี้เหล็ก     
 ๓.๒ เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปเผยแพร่หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถด าเนิน
ชีวิตแบบพออยู่พอกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๓ ปลูกฝังจิตส านึกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรในต าบลขี้เหล็ก  
 ๓.๔ เพ่ือให้ตัวแทนเกษตรกรได้ศึกษา  เรียนรู้  และฝึกปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต           
 ๔.1 คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ร่วมมือกัน
ท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก     
 ๔.2 ตัวแทนเกษตรกรทุกหมู่บ้านร่วมใจท าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. พื้นที่ด าเนินการ          
 องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  

6. วิธีด าเนินงาน           
 ๖.1  องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  ประชุม  พนักงานส่วนต าบล  สมาชิก อบต. เพื่อ   ก าหนดวัน 
เวลา และสถานที่           ๖.2  
จัดท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ      ๖.3  
ด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ     ๖.4  
ตัวแทนเกษตรกรรายงานผลการด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ           
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ         
 ๕๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ           
 กองส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์           
 10.1  มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการท าเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ในต าบลขี้เหล็ก 
 ๑๐.2  เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ  และตระหนักถึงความส าคัญของการท าหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ          
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 10.3  เกษตรกรในต าบลขี้เหล็กมีอาชีพที่สุจริตท า      
 10.4 เกษตรกรในต าบลขี้เหล็กได้ศึกษา  เรียนรู้  และฝึกปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการที่ ๓ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการจัดท าน้ าหมัก ปุ๋ยหมักชีวภาพ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มา         
 ปัจจุบันเกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี ในการปราบศัตรูพืชกันมากขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของเกษตรกรผู้ประกอบการ และผู้บริโภคสินค้าทางการเกษตร และเป็นการเพ่ิมต้นทุนในการท าการเกษตร การ
ปลูกพืชต่างๆ อีกท้ังการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมียังส่งผลให้โครงสร้างของดินในพ้ืนที่เพาะปลูกเสื่อมโทรมลง ดินขาด
อินทรียวัตถุ ไม่เหมาะสมในการเพราะปลูก เนื่องจากดินเสื่อมสภาพ ขาดการบ ารุงรักษา ขาดอินทรียวัตถุ 
ประกอบกับการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีต่างๆที่ลงในดิน เป็นการเพ่ิมมลภาวะทางสิ่งแวดล้ อมอีกด้วย  องค์การ
บริหารส่วนต าบลในฐานะหน่วยงานที่ใกล้ชิดและมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  มาตรา  67  องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่คุ้มครอง ดูแล และ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มาตรา  68  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการในการบ ารุง 
และส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการผลิต 
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและการใช้น้ าหมักชีวภาพ ที่มีราคาที่แพง ลดต้นทุนการผลิต และให้
เกษตรกรในต าบลน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นรูปธรรม และน าไปใช้อย่างจริงจังมากขึ้น จึงได้จัดท าโครงการ
อบรมการจัดท าน้ าหมัก ปุ๋ยหมักชีวภาพ ขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี และทดแทนด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์            
 3.1  เพ่ือส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และน้ าหมักชีวภาพ แทนปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง 
 ๓.2  เพื่อให้เกษตรกรรู้จักวิธีในการท าปุ๋ยชีวภาพ และน้ าหมักชีวภาพ  เพ่ือลดต้นทุนในการท าการเกษตร  
 3.๓  เพ่ือลดการเกิดมลภาวะและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษอันเนื่องมาจากการใช้สารเคมีในการเกษตร 
 ๓.๔  เพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกร หันมาใส่ใจกับอันตรายที่เกิดจากการใช้สารเคมีในการเกษตร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต           
 เกษตรกรผู้ที่มีความสนใจการจัดท าน้ าหมัก ปุ๋ยหมักชีวภาพในต าบลทั้ง  12  หมู่บ้าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ          
 องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินงาน           
 ๖.1  องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  ประชุม  พนักงานส่วนต าบล  สมาชิก อบต. เพื่อ   ก าหนดวัน 
เวลา และสถานที่           
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 ๖.2  จัดท าโครงการฯเพื่อขออนุมัติ       
 ๖.3  ด าเนินงานตามโครงการฯ        
 ๖.4  รายงานผลการด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ           
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ         
 ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ           
 กองส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์           10.1  
เกษตรกรในต าบลขี้เหล็กใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ าหมักชีวภาพเพ่ิมมากขึ้น   ๑๐.2 เกษตรกร
รู้จักวิธีในการท าปุ๋ยชีวภาพ และน้ าหมักชีวภาพ  เพ่ือลดต้นทุนในการท าการเกษตร  
 10.3 ลดการเกิดมลภาวะและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษอันเนื่องมาจากการใช้สารเคมีในการเกษตร 
 10.4 เพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกร หันมาใส่ใจกับอันตรายที่เกิดจากการใช้สารเคมีในการเกษตร 
  

โครงการที่ ๔   โครงการอบรมการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันโรคพืชและการจัดการศัตรูพืช 

1.หลักการและเหตุผล/ที่มา 

      ในสภาวะปัจจุบันสภาพดินในแปลงปลูกพืชทั่วไปมีความเสื่อมโทรมลงอย่างมาก เนื่องจากเกษตรกร
มีการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีอย่างหนัก โดยไม่เคยปรับปรุงบ ารุงดิน จึงท าให้ประสบปัญหาการระบาด
ของโรคเชื้อราทางดิน ซึ่งเมื่อพืชเป็นโรคแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ การใช้สารเคมีจึงเป็นการสิ้นเปลืองและไม่คุ้มค่า 
นอกจากนั้นยังท าให้เกิดปัญหาหลายประการ การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพ่ือป้องกันก าจัดโรคร่วมกับการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์บ ารุงดิน จึงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในขณะนี้ เพราะเสียค่าใช้จ่ายน้อย และยังมีความ
ปลอดภัยสูง วิธีการนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งส าหรับเกษตรกร 

    เชื้อราไตรโคเดอร์มา คือเชื้อราชนิดหนึ่งที่ด ารงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยซากอินทรียวัตถุเป็นอาหารโดยไม่มี
อันตรายกับพืช คน สัตว์ และแมลง เชื้อราไตรโคเดอร์มา หลายชนิดมีคุณสมบัติในการควบคุมและท าลายเชื้อรา
สาเหตุโรคพืชทางดิน จึงท าให้พืชมีระบบรากท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง หาอาหารได้มากต้นพืชจึงสมบูรณ์ให้ผลผลิตสูง 
และคุณภาพดี และรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางด้วย 

     ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม      (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ.  2559 มาตรา 67 ข้อ 3 องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ป้องกันและระงับโรคติดต่อ องค์การ
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บริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก จึงจัดอบรมโครงการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพ่ือป้องกันโรคพืชและการบริหารศัตรูพืช 
ท าให้เกิดผลดีต่อสุขภาพประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

2.วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตสารชีวะภัณฑ์ในการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 
2. เพื่อให้เกษตรกรรู้วิธีป้องกันและก าจัดศัตรูข้าวโดยชีวะวิธีในการผลิตข้าวอินทรีย์และท าเกษตร    
    แบบอินทรีย์ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
- เกษตรกรที่ผลิตข้าวอินทรีย์ ในเขตต าบลขี้เหล็ก  
-  ข้าราชการ ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  อบต.ขี้เหล็ก 
-  ก านัน /สารวัตรก านัน /ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
   รวมทั้งหมด จ านวน  80 ราย  เพ่ือน าไปขยายผล 
 

4.วิธีด าเนินการ 

1.ประชุมประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ     
3.คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 
4.ด าเนินการจัดหาวัสดุการเกษตร 
5.ติดตามการด าเนินงานและประเมินผล 
 

5.ระยะเวลาด าเนินการ 
 

        ๔ ปี (2562 – ๒๕๖๔) 
 

6.สถานที่ด าเนินการ 
 

 - ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  อ าเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

7.งบประมาณ 
 

 20,000 บาท 
 
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

     1. กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
     2. ส านักงานเกษตรอ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1 เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 
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2. เกษตรกรรู้วิธีป้องกันก าจัดศัตรูข้าวโดยชีวะวิธีในการผลิตข้าวอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์ 
3. เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
 
 

โครงการที่ 5    ส่งเสริมเกษตรกรด้วยทฤษฎีใหม่ 
1. หลักการเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหา
เกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ าในการเกษตร โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
โดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้ า กรณีฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอในการ
เพาะปลูก 

เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ ทฤษฎีแห่งการใช้น้ าและการบริหารงานพัฒนาการเกษตรแผนใหม่         
เน้นถึงเกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินจ านวนน้อย สามารถเลี้ยงตัวเองได้ สามารถผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภค     
ตลอดทั้งปี มีพืชผักและอาหารโปรตีนจากการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ หมู ปลา เป็นต้น ไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปี            
แนวพระราชด าริ “ ทฤษฎีใหม่” ได้ก าหนดการจัดแบ่งพ้ืนที่เป็น 30-30-30-10 ดังนี้ คือ ขุดสระ ร้อยละ 30 
ปลูกข้าว ร้อยละ 30 ปลูกพืชไร่/พืชสวน ร้อยละ 30 และที่อยู่อาศัย ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  

ดังนั้น เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิง 
ถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท าโครงการส่งเส ริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ โดยคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิติเกษตรกรให้มีกินมี
ใช้ ลดหนี้สิน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้การสนับสนุน  

2.วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเกษตรทฤษฏี
ใหม่ และสามารถน าไปปรับใช้เพื่อประกอบอาชีพได้ 
  2. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตร
ตามแนวเกษตรทฤษฏีใหม่ขั้นที่ 1 และ สามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3 ได้ต่อไป 

 

3. เป้าหมาย 

      เกษตรกรที่สนใจได้รับการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรให้น าเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติ
ในการท าการเกษตร  

4. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

      4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)  
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5. แหล่งงบประมาณ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  กองการส่งเสริมการเกษตร 
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1 เกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ถูก

น าไปปฏิบัติจริงอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย    
   6.2 เกษตรกรได้รับความรู้ สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการท ามาหากิน  
การประกอบอาชีพให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง โดยสามารถลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว  

 
โครงการที่ ๖      โครงงานการปลูกผัก (Hydroponics) 

หลักการและเหตุผล/ที่มา 

         การปลูกพืชไร้ดิน หรือ ไฮโดรโพนิกส์  (Hydroponics) เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน สามารถใช้ได้กับ
พืชหลายชนิด เช่น ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้เลื้อย จนถึงพืชยืนต้น แต่ส่วนมากนิยมปลูกกับพืชผัก  การ
ปลูกพืชไร้ดินสามารถหลีกเลี่ยงสภาวะต่างๆ ที่ไม่อ านวยในสภาพการผลิตจากวิธีการปลูกพืชโดยทั่วไปเช่น 
สภาพดินที่ไม่เหมาะสม ดินเค็ม ดินเปรี้ยว สภาพอากาศแล้ง ฤดูกาล รวมถึงการมีพ้ืนที่จ ากัด  การปลูกพืชไร้
ดินจะให้ผลผลิตและคุณภาพสูง  ประหยัดเวลา  แรงงาน ค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเตรียมดินและก าจัดวัชพืช และ
สามารถปลูกพืชได้ต่อเนื่องตลอดปีในพ้ืนที่เดิม    

3. วัตถุประสงค ์ 

 1. เพ่ือเรียนรู้และศึกษาเก่ียวกับการปลูกพืชไร้ดิน 

 2. เพ่ือลดปัญหาเกี่ยวกับข้อจ ากัดในการท าการเกษตร เช่น การไม่มีพ้ืนที่ท ากิน ความแห้งสภาพดินไม่
สมบูรณ์ 

 3. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม ลดการใช้สารเคมี และยาปราบศัตรูพืช  

 4.เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้เพ่ือจะได้น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

4. วิธีการด าเนินงาน  

 1. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

   1.1 เมล็ดผัก 1 ซอง  (20 บาท) 
  1.2 ฟองน้ า  (เศษวัสดุจากร้านท าเบาะ)    
  1.3 ถาดโฟมรองฟองน้ า  (เศษวัสดุ) 
  1.4 กระถางเล็ก 1 นิ้วครึ่ง  52 ใบ  (ใบละ 1.50 บาท = 78 บาท) 
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  1.5 โฟมหนา  2 ซ.ม.  1 แผน่  (30 บาท) 
  1.6 กาละมังน้ า  4 ใบ   (ใบละ  45 บาท = 180 บาท) 
  1.7 ปุ๋ยน้ า A และB  (ขวด 500 ซีซี ขวดละ 40 บาท = 80 บาท) 
  1.8 ธาตุอาหารทางใบ 1 ขวด  (30 บาท) 

              2. ด าเนินการปลูก 

2.1 การเพาะเมล็ด 
             บ่มเมล็ดผักลงในฟองน้ าขนาด 1 นิ้ว ลดน้ าเปล่าให้ชุ่ม ประมาณ 1 สัปดาห์จะมี 
                              ใบเลี้ยง 2 ใบ น าถาดไปวางรับแดดอ่อนการปลูก 

ประมาณสัปดาห์ที่ 2 ต้นกล้าจะมีใบจริงอีก 2 ใบและมีรากยาว ให้น าต้นกล้า  พร้อม
ฟองน้ าเพาะลงในกระถาง วางลงบนช่องโฟมและลอยในอ่างน้ า ที่มีปุ๋ยเป็นธาตุอาหารA
และB ซึ่งมีอัตราส่วนผสม น้ า 1 ลิตร ต่อ ธาตุอาหาร A  2 ซีซี ธาตุอาหาร B  2 ซีซี  

1.2 การดูแลรักษา 
- พ่นธาตุอาหารทางใบ 3 วันต่อครั้ง 
- คอยดูแลเพิ่มน้ าในอัตราส่วนเดิมให้อยู่ในระดับเดิมอยู่เสมอ   
- ประมาณสัปดาห์ที่ 6 หรือก่อนน าไปรับประทาน ให้เปลี่ยนเป็นน้ าเปล่า เพ่ือให้ผัก

คายสารอาหารให้เป็นผักท่ีสะอาด            

6. งบประมาณ 

  - ค่าวัสดุอุปกรณ์ เมล็ดพันธุ์    418   บาท   

    (อุปกรณ์ชุดนี้ได้ผลผลิตเป็นผักจ านวนครั้งละ 52 ต้น และใช้ได้ตลอดไป เพ่ิมเพียงเมล็ดพันธ์เท่านั้น) 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

8. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
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๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน  

โครงการที่ ๑   โครงการอบรมเข้าค่ายเด็ก เยาวชน กลุ่มเสี่ยงในต าบลขี้เหล็ก 

๑. หลักการและเหตุผล          
  สถานการณ์ครอบครัวปัจจุบันที่มีสภาพสังคม เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงตามกระแส
โลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่  ส่งผลกระทบท าให้แบบแผนการด าเนินชีวิตของครอบครัว
เปลี่ยนแปลงไป การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ส าคัญ  พบว่ามาจากปัจจัยครอบครัว  เช่น ครอบครัวแตกแยก  
หย่าร้างการใช้ความรุนแรงในครอบครัว  เด็กขาดความอบอุ่น  การอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม บุคคลในครอบครัว
ติดการพนัน  หรืออยู่ในครอบครัวที่มีบุคคลในครอบครัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  เป็นต้น  ซึ่งแทบจะทุก
ครอบครัวที่มีผู้ติดยาเสพติด  จะมีปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัญหาสังคมเกิดขึ้นตามมาเป็นลูกโซ่อีกมากมาย   

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.25๓๗ องค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าที่  ส่งเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ อีกท้ังนโยบายของรัฐบาลประกาศให้มีการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด   ดังนั้น  การตระหนักและให้ความส าคัญว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการเฝ้าระวังการเสพและการค้ายาเสพติดในชุมชน  ตลอดจน
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่เยาวชนในครอบครัวที่มีแนวโน้มต่อปัญหายาเสพติด  โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน
วัยใสที่เสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  จะช่วยในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างยั่งยืน  และสร้าง
ให้ครอบครัวเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง  ประเทศชาติมั่นคง  อีกทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติดอีกอย่างหนึ่งคือ การส่งเสริมให้เยาวชนวัยใสมีคุณธรรม  จริยธรรมการรู้จักหน้าที่ในวัยเรียน  รวมถึงการปฏิบัติ
หน้าที่ของตัวเองในวัยใส  

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กจึงได้จัดท าโครงการอบรมเข้าค่ายเด็ก เยาวชน กลุ่มเสี่ยงในต าบล
ขี้เหล็ก ขึ้นเพ่ือให้เยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติเป็นบุคคลที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและ
มั่นคงในชีวิต 

 

3. วัตถุประสงค์            
 ๓.๑ เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงความส าคัญของครอบครัว  ความรัก  การเอาใจใส่ที่ดี  จะช่วยให้ 
เยาวชนในครอบครัวไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด       
 ๓.๒ เพ่ือให้เยาวชนในครอบครัวตระหนักรู้ถึงปัญหายาเสพติดทักษะการปฏิเสธ   
 ๓.๓ เพ่ือให้เยาวชนได้มีความรู้เรื่องการเลือกคบเพ่ือน  รักในวัยเรียน และปัญหาท้องไม่พร้อม                           
ก่อนวัยเรียน 

๓.๔ เพ่ือให้เยาวชนในชุมชนได้ใกล้ชิดธรรมะและการปฏิบัติธรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต           
 เด็กและเยาวชนในต าบลขี้เหล็ก 

5. พื้นที่ด าเนินการ           
 องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
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6. วิธีด าเนินงาน           
 ๖.๑ จัดประชุมหารือโดยฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมแผนงาน    
 ๖.๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ      
 ๖.๓ ประสานวิทยากร และกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ     
 ๖.๔ ด าเนินการตามแผน         
 ๖.๕ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ           
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

8. งบประมาณด าเนินการ          
 ๕๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ           
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์           
 10.1  เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ถึงความส าคัญของครอบครัว  ความรัก  การเอาใจใส่ที่ดี  จะ
ช่วยให้เยาวชนในครอบครัวไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด      
 ๑๐.2 เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ และการอยู่ร่วมกันในสังคม  
 10.3 เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรู้ถึงทักษะการปฏิเสธการเลือกคบเพ่ือน  รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร           
 10.4 เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

โครงการที่ ๒     โครงการเสริมสร้างครอบครัวสัมพันธ์ 

๑. หลักการและเหตุผล          
  ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและภาวะของสังคมและเทคโนโลยีด้านการสื่อสารท าให้
วัยรุ่นเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นสาเหตุของการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเสี่ยงต่อปัญหาการใ ช้
ความรุนแรงการติดสารเสพติดและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร วัยรุ่นเป็นวัยที่มีภาวะอารมณ์แปรปรวนสูงวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ยังไม่สมบูรณ์มีความสับสนในบทบาทหน้าที่ของตนเองในสังคมขาดทักษะ และขาดประสบการณ์ใน
การเผชิญหน้ากับปัญหาขาดความเข้าใจในตนเองท าให้วัยรุ่นมีความวิตกกังวลเกิดความสับสนในการปฏิบัติตัวและ
ถูกชักจูงไปในทางที่ผิดได้โดยง่ายมักจะเชื่อค าพูดของเพ่ือนและมีพฤติกรรมหลาย ๆ อย่าง เช่น ดื้อไม่เชื่อฟัง
ก้าวร้าว ใช้ความรุนแรง มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ใช้ยาเสพติด หรือ ท าผิดกฎหมาย เป็นต้น 
           ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวสร้างความ
รักความสามัคคีในครอบครัวให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้
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เยาวชนได้รู้จักตนเองสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมอย่างมีความสุขด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่นและพร้อมที่จะเผชิญปัญหาและหาทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค์            
 3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคี ในหมู่คณะ         
 3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
 3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
 3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  3.6 เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต           
 ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนทั้ง4 แห่ง 

5. พืน้ที่ด าเนินการ           
 องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินงาน           
 ๖.๑ จัดประชุมหารือโดยฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมแผนงาน    
 ๖.๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ      
 ๖.๓ ประสานวิทยากร และกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ     
 ๖.๔ ด าเนินการตามแผน         
 ๖.๕ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ           
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

8. งบประมาณด าเนินการ          
 ๕๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ           
 กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์           
 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก  
 10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
 10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง    
 10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย     
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 10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ   
 10.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
 
โครงการที่ ๓ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรม  ศีลธรรมแก่เด็ก และเยาวชน  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา         
 การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก 
ละทิ้ง ค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด าเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึด
เหนียวจิตใจ ที่จะท าให้ ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการ
ด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียด จนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพ่ึงพายาเสพ
ติด เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนที่มีพลัง
อันส าคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและ
เยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็ก  และเยาวชน กล้าคิด กล้าท า 
กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็นคนที่ มี คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการด าเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึง  คุณค่า
ของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็น
ผู้ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าและ มั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มี
ศีลธรรม และมีค่านิยมในการ ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔๐ ด าเนินชีวิตที่เหมาะสม ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจและ หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา 
16 ข้อ 11 การ บ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ส่วน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  จึงได้จัดท าโครงการ “อบรมคุณธรรม  
ศีลธรรม” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝังจิตส านึกจริยธรรม คุณธรรม และ
ศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนน าธรรมะน า หลักค าสอน ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

3. วัตถุประสงค์           
  3.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและ
น าหลักธรรม ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน        
 3.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา 
เป็น แบบอย่างที่ดีในสังคม          
 3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
 3.4 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตส านึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ 
ต่อตนเอง และสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง  
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4. เป้าหมาย            
 เด็กนักเรียนจากโรงเรียนทั้ง  ๔  แห่งในเขตพ้ืนที่ต าบลขี้เหล็ก  

5. สถานที่ด าเนินการ           
 องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ           
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)  

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ           
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  

8. วิธีด าเนินการ           
 1. ประชุมปรึกษาหารือ/ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ     
 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
 3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่ได้รับทราบ     
 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม         
 5. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป 

9. งบประมาณ           
 ๕๐,๐๐๐  บาท  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์           
 ๑๐.1 นักเรียนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและน าหลักธรรมไป
ปฏิบัติใน ชีวิตประจ าวัน           
 ๑๐.2 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในสังคม            
 ๑๐.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
 ๑๐.4 ปลูกฝังค่านิยม มีจิตส านึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 

 
มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 ๒.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ        
  กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
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2. หลักการและเหตุผล           
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน  ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ โดยได้ ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้    
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต      
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต    
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย       
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก      
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต    
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการ กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการ ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท า
ได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่ คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างาน
ในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนท างาน
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ในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงาน  ราชการอ่ืน และ
มูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง  ธุลี
ของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์           
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต           
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ    
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
 4.๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  

5. พื้นที่ด าเนินการ           องค์การ
บริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  อ าเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

6. วิธีด าเนินการ           
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๖.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง       
  6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    
  6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต     
 6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต       
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต      
 6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต      
 6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ           
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ         
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ            
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์           
 10.1 ผลผลิต          
 - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ   
 - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ  
 10.2 ผลลัพธ์           
 - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้         
 - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน  

โครงการที่ ๑            

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                               
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  

2. หลักการและเหตุผล          
  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก เป็นบุคลากรที่
มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมา
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะตอ้งมีมาตรฐานในการท างานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้  ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น  ธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนใน
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ  
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้อง
ก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
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ของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ร้อยเอ็ด  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ดังนั้น 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงาน บุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์            
 3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้            
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
 ๓.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต           
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ           
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินการ           
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล        
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล      
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล      
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ           
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ          
 ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบ            
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์          
  10.1 ผลผลิต           
   - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ
   - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 ๑0.2 ผลลัพธ์           
 - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่า90 %
 - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3
 - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้ 

โครงการที่ ๒ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ        
 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล           
 องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน ผู้มารับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้าน
การอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการ
กระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก 
กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การ บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการ  ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ 
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
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บ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า พระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๕๙ ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ
หน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ม าตรา ๖๐ ก าหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล และเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๖๐ วรรคห้า นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการ
ปฏิบัติราชการของ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้  มาตรา ๖๐/๑  ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจ
หน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึง
จ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น  

3. วัตถุประสงค์           
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการ ของประชาชน         
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน     
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบใน ต าแหน่งหน้าที่ราชการ   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต           
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
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5. พื้นที่ด าเนินการ           
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินการ           
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ            
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ             
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ     
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ           
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ         
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ           
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์          
 10.1 ผลผลิต มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
 ๑๐.2 ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี - ประชาชนได้รับความสะดวก 
และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต  

โครงการที่ ๓ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร

ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้ นในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 25๕๘ ลงวันที่ ๑๙ เดือนมกราคม พ.ศ. 25๕๙ ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
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แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มา
ของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลขี้เหล็ก  
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนต าบล 

ขี้เหล็ก เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนต าบล 
ขี้เหล็ก รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก พิจารณา 
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก เสนอมา  โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 25๕๘ ลงวันที่ ๑๙ เดือนมกราคม พ.ศ. 25๕๙  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 นักทรัพยากรบุคคล สังกัดส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ 
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 
โครงการที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง

เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ 

หนังสือที่เก่ียวข้อง 
3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ วันที่ 1 ตุลาคม 25๖๑ ถึงวันที่ 30 กันยายน 25๖๒ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ 

หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน 

ทิศทางเดยีวกัน 
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 

โครงการที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร

ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้างานพัสดุ 
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน 

งบประมาณ 
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
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6.6 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง/หัวหน้างานพัสดุ  องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด 

ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
โครงการที่ ๓ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 

ในการจัดหาพัสดุ 
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง 

ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒– 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง/หัวหน้างานพัสดุ  องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 
โครงการที่ ๔ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ

ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้น การที่จะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล และเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ  จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกันดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของ
เทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมี
ความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ  – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ่างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม 

ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3.2 เพ่ือเสริมสร่างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ 

ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560จ านวน  4 ช่องทาง 
ได้แก่ ทางเว็บไซต ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก และชุมชนต่างๆ ภายในเขตต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลขี้เหล็ก ได้แก่ ทางเว็บไซต ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 ของโครงการที่

จัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด 
๑๐.๒ การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
๑๐.๓ สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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2.2.3  สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความ 
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
โครงการที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดย
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือจุดประชาสัมพันธ์รับเรื่อง ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก เป็น
ศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการ
ทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการ
ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการ
ของแต่ละกระบวนงาน เพ่ือให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับ
ประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้าน
ไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริม
กีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนา
สตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา 
และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึง
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่ 

เลือกปฏิบัติ 
3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย 

ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
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6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ 

เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้าน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการ
สาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล)  

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ 

ไม่เลือกปฏิบัติ 
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
 

โครงการที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ        
 โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ       
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ        
  องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
และในการ ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่
ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมี
คุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความ  พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึง
ต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร



56 
 

ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร   ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบล ในด้านคุณภาพการให้บริการ 
เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น อีกท้ังเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 

3. วัตถุประสงค ์           
 3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ             
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน         
 3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ   
 3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต           
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 1 ครั้ง ต่อป ี 

5. พื้นที่ด าเนินการ          
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก       

6. วิธีด าเนินการ           
 6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัด
หรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ        
 6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่ก าหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ   
 6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน     
 6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ      
 6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ           
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)  
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8. งบประมาณด าเนินการ          
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจ้าง
ส ารวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท/ปี  

9. ผู้รับผิดชอบ           
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์           
 10.1 ผลผลิต           
  - ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวน 1 ฉบับ           
 10.2 ผลผลิต           
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80    
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ 
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
โครงการที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท่องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้นเพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก จึงได้จัดท า
โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
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3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สั้นลง 
4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลขี้เหล็ก 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ 

ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน 
ที่นายกมอบอ านาจให้รองนายก หรือปลัด ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา 
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกและผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/ส านัก/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ 

ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้ 

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 
โครงการที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น

กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า  “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้  โดยอย่าง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึง
เป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุง
และแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด  เมื่อประชาชนมารับ
บริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึง
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
3.3 เพ่ือปรับทัศนคต ิวิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ 

ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล 

การด าเนินงานได ้
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ 

ฃประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
6.4.2 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
6.4.๓ จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
6.4.๔ จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
6.4.๕ จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้ง 

เวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
6.4.๖ การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องใน 

การจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/ส านัก/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
10.3 มีทัศนคต ิวิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา 

ติดต่อขอรับบริการ 
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ 

ด าเนินงานได ้
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2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ 

แทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัต ิอนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ

เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล้องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี  ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพ
สังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามท่ี 

กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด รองปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ/กอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก หรือหัวหน้าส่วนราชการ/กอง เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      

ขี้เหล็ก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน/กอง ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส่วนราชการทุกส่วน/ทุกกอง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย 

ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
โครงการที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 

พ.ศ.2552 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการ  
รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้  การที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบใน
ขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบ
อ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ไดป้ฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ด ี
3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน 

ต าบลพิจารณา 
6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน 

ต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานทรัพยากรบุคคล ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2. หลักการและเหตุผล           
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้
การมี คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริต
ทุกระดับทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้าง
แบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดี  เหล่านั้นให้
ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดี 
อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข  

3. วัตถุประสงค ์          
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
 3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
 ๓.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
 3.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น 
กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต           
 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกว่า 
10 คน/ปี  

5. พื้นที่ด าเนินการ           
 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  

6. วิธีด าเนินการ           
 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่าน ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ต าบลขี้เหล็ก สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
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 7. ระยะเวลาด าเนินการ       

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณด าเนินการ         
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ           
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์           
 จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย 

ความซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ

ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลขี้เหล็ก จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการ
ด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น 

ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
โครงการที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ

ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล  การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค้าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบล
ขี้เหล็กจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก และหัวหน้าส านัก
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ปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย  

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ 

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล 

การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง

ชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และ
รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 
พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต่องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง 

การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
เป็นต้น 

- ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้ 
จัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานใน
การก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
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1.2 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 

1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ 

ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
 

ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม  ๕ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก  ๔ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี  ๓ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ ๒ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง  ๑ 

 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก เนื่องจากเห็นความส าคัญของ
การตรวจสอบที่จะปันปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) 
แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุก
ส่วนราชการการให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/ผู้อ านวยการกองคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/ผู้อ านวยการกองคลัง ปฏิบัติ
ตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.
แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
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2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและ
ด าเนินการทางวินัย ฝ่ายกฎหมายและคดี ส านักปลัด มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบนอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กเพ่ือความโปร่งใส 
และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมา ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินการ 
- ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ

ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององการบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องการบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 องการบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ 

พบการทุจริต 
10.2 องการบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองที่ด ี
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โครงการที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท

ได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของ
การทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่  หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ  อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง
ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กจึงได้จัดท ามาตรการ “ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มี
หน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององการบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กจากหน่วยงานภาครัฐ

และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินการ 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาท ิ
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ 

คณะท างาน LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ  ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 
 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมี 
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 
โครงการที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเองฉะนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  
รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการ
ในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
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6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์หารบริหาร 
ส่วนต าบลขี้เหล็กให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขี้เหล็ก  ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก โดยปฏิบัติตามข้ันตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

 
โครงการที่ ๒ 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา 
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก จึงได้จัดท ามาตรการ
การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขี้เหล็กว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น  ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้
ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้า
ระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล ครู พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว  
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล ครู พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลขี้เหล็ก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า 

องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ 

โดยมิชอบ 
6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ 

พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ์ 
- ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที ่3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

โครงการที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กให้มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ

ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ  ของรัฐดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กจึงได้ให้มีสถานที่
ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้  โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
ต าบลขี้เหล็กให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กโดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลงาน
ประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชน
จะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดย
ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน 

ข้อเท็จจริง 
3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลขี้เหล็ก 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กจ านวน 1 แห่ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก (ภายในศูนย์บริการร่วม องค์การบริหารส่วน 

ต าบลขี้เหล็ก) 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
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6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบ
ตามรายการที่ก าหนด 

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
 

โครงการที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก” 

2. หลักการและเหตุผล 
อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า

ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดและเพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม 
สามารถตรวจสอบได ้

3. วัตถุประสงค ์
๓.1 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ว่าด้วยข้อมูล 

ข่าวสารของราชการพ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนา
และการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กขึ้น 

๓.2 เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน 
เผยแพร่ จ าหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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3.๓ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
(1) ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
(2) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
(3) ข้อมูลข่าวสารอื่น 
(4) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้าหมาย 
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 
2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 ชุด 
3. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนา 

ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก จ านวน 1 ฉบับ 
4. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
6.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๖๒ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ 

พิจารณาอนุมัต ิ
6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอ 

ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 25๖๒ เป็นต้นไป ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

8. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ณ ส านักงานองค์การ 

บริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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โครงการที่ ๓ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนต าบลและประชาชน เกี่ยวกับ  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ

บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ  ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖๐ มาตรา 5๙ บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่
กฎหมายบัญญัติ  และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก ” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนรับรู้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก มีความโปร่งใสในการ
ท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบิหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ 

ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข่อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 
2540 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะบริหาร  สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และประชาชนที่สนใจในเขตต าบลขี้เหล็ก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ ๔ ติดตามและประเมินผล 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
๒๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ  

การเงินการจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมายระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก จึงได้จัดท ามาตรการ          “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 

5. พืน้ที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น 
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร                ส่วน
ต าบลขี้เหล็ก” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
เผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ 
ทั้งนี ้เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
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3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้น
ได้เอง 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช่งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจ 
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต้อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
 
โครงการที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเวทีประชาชน รวมพลังความคิดเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ

ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า 
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บท
ชุมชน  เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๗ โดยผ่านกระบวนการจัดท าประชาคมท้องถิ่น รวมถึงการ
น าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล-ขี้เหล็ก ในปีถัดไป ส านักปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2๕๖๒ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ 

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน 

ต าบล 
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ 

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน ๑๖ หมู่บ้าน ในเขตองค์การ 

บริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน  เพ่ือน ามาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 



81 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
6.๗ จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.๘ ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน ๑๖ หมู่บ้าน  ระหว่าง

เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 25๖๒ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
๒๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
2. ได้รับทราบป้ญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
โครงการที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี

การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
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3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก่ไขปัญหาต่อไป 
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วน 

ต าบลขี้เหล็ก 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กกับ 

ประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้าหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้

เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีด าเนินการ 
5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น 

และเร่งด่วน 
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

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

ทุกข/์ร้องเรียน ดังนี้ 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก                    - 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๓-๕๐๑๗๕๙ 

- โทรสาร: 043-61168๓ 
  - เวปไซด์  www.keelek.go.th    

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี 

ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน  และมีเป้าหมายให้มีการ

บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการ
ให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กเคลื่อนที่ เพ่ือส ารวจความต้องการของ
ประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง  และ
ให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้น
ให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อย
ที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานองค์การ 

บริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
3.4 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก กับ 

ประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ออกไปให้บริการแก่ 

ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคม
ท าแผนชุมชน ในการพัฒนาชุมชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ก าหนดให้ออกองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนชุมชน 

ในการพัฒนาชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก โดยแบ่งเป็นแต่ละหมู่บ้าน 
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6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 
4. ก าหนดสถานที ่วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ ร่วมในการประชาคมท าแผนชุมชน ในการ 

พัฒนาชุมชน 
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่ 

ประชาชน ทั้ง 17 หมู่บ้าน 
4. ก าหนดสถานที ่วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  
5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
7. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ก าหนดออกให้องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนชุมชน  

ในการพัฒนาชุมชน  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 25๖๒ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ซึ่งได้เข้าร่วม 

โครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขี้เหล็กอย่างทั่วถึง 

10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี 
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่ วนต าบล
ขี้เหล็ก และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบ 
ถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่
ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต้อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมี
ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
โดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
3.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพื้นท่ีต าบลขี้เหล็ก 

5. วิธีด าเนินการ 
5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าที่ใน 

ส านักปลัด และ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
5.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง 

การเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

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

ทุกข/์ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท ์3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่า 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ 
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
โครงการที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้ที่ราชการทุกครั้ง

จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ 

มาปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค 

ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการด าเนินการ 

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีการด าเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 25๖๒ – 25๖๔ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

9. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนขี้เหล็กต าบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วน มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขี้เหล็ก  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ต าบล ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มี

ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก และ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม องค์การ
บริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ก าหนดด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  

6. วิธีด าเนินการ 
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแ้ทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก บางต าแหน่งในปัจจุบันจะ

ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กจึงต้องด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล แทน
กรรมการฯที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  ภายใน 30 กันยายน  ของทุกปี  เ พ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กร
จัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลขี้เหล็ก เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล    
ขี้เหล็ก และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
โครงการที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่

และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก จึงได้จัดท าโครงการ อบต.
สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปีขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ

เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย 

4. เป้าหมาย 
ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ า

ต าบลอาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  

5. วิธีด าเนินการ 
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
5.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที ่การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๒ – 25๖๔) 
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7. งบประมาณ 
๓๐,๐๐๐ บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญของ

การกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 

3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้าน

การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) 
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล

ขี้เหล็ก อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ได้มีกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 
กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน 

5. วิธีการด าเนินการ 
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล     

ขี้เหล็ก อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ได้มีกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการ
เปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจ
การจ่าง ฯลฯ 

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ 
ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลขี้เหล็ก  
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ 

ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 

3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต่อไปดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และ
มาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ประกอบ
กับแนวทางปฏิบัติองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กจึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขี้เหล็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขี้เหล็ก มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก และ เป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  

3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล

ขี้เหล็ก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ 

ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 
ก.พ. 2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 

(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(5) หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ปีละ  2 ครั้งเป็นอย่าง
น้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขี้เหล็ก ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก มอบหมาย 

6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก พร้อมตัวชี้วัด 
6.9 การติดตามและประเมินผล 
6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง 

ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 
โครงการที่ ๒ 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 

5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ให้เกิดความโปร่งใส  

ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ให้เกิดความโปร่งใส  

ตรวจสอบได ้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ 

บริหารส่วนขี้เหล็ก 

4. เป้าหมาย 
ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  
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6. วิธีด าเนินการโครงการ 
6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๒ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลขี้เหล็ก หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก     
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

 
 

มิติที ่4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
  4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 
โครงการที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล

ขี้เหล็ก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดย
ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  เพ่ือให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ  ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก เป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
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3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 

3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งมติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 

3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ทุกหน่วยงาน ครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่

ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณทุกป ี 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมาก

ขึ้น 
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 

 
โครงการที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้  รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือให้
การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก จึงได้มีการจัดท าและ
รายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกป ี

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กทราบ

ตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน 

องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า

รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณทุกป ี

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 

   4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ 
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ให้ผู้ก ากับดูแล 
 
โครงการที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน

ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน  
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม  การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่
ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง

ประหยัดและคุ่มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย 
เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ์

5. วิธีด าเนินการ 
5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม

ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ

ผู้บริหารทราบ 

6. สถานที/่ระยะเวลาด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก /4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
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4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีวางไว้ 
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 
โครงการที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลข้ีเหล็ก 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม  หรือ
โครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุ ม
ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ
ตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีการด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป

ด าเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายใน
เวลาที่ก าหนด 

3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 

6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด  และรายงานผลการด าเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ 
หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับ

ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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  4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล  
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ

ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์องค์การบริหารส่วน
ต าบลขี้เหล็ก จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ  แต่งตั้ง การโอนย้าย 
การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด 
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ

โปร่งใสและเป็นธรรม 
3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ

โอน ย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  

6. วิธีการด าเนินการ 
     ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน  และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง

ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
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- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 

- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันที่องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
     การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ /การ

เลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่

ตนเองเห็นว่าไม้เป็นธรรมได้ 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก จะออกค าสั่ง

แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด  
(ก.อบต.จังหวัด) 
     การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑให้
บุคลากรทราบ 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
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- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – พ.ศ. 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานบริหารงานบุคคล ส านักงาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ  แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  5 ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การ
รับ-จ่ายเงนิ การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ  และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส  สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  

6. วิธีด าเนินการ 
จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  
เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 

 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

โครงการที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดง
ความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง  
ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน  
เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนา
ระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กให้เกิด

การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจ้างได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 

6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 



105 
 

10. ผลลัพธ์ 
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กมีความโปร่งใส  โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม

ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 
โครงการที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่จะ

บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
อ านาจหน้าที่ตามข้อบังคบัถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 กรอบกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้
ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครอง
ได้องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กเห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มี
การเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง  ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง

ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

4. เป้าหมาย 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
6.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 
 

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
  4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 
โครงการที่๑ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย  ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ

หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ ์เงื่อนไขที่เก่ียวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และท าให้การแก่ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข่างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้  ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย 
ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต้อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่
ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลขี้เหล็ก เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขี้เหล็ก จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
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3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน

กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลขี้เหล็กเข้ารับการอบรม 
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
๒๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานนิติการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
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10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
โครงการที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย

เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและ
การจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการ
หนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กจึงได้มีการจัดส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ

ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมาย 
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กและหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 งานบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ

หน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่
กรณ ี
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6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่
รับผิดชอบ 

6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา  
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6.4 งานบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น  และรายงานเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ผลลัพธ์ 
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

 
 
   4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย 
บริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 
โครงการที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  เป็นกลไก

ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสใน



110 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น  เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีการด าเนินงาน 
6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ  เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 

6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

 
10. ผลลัพธ์ 

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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โครงการที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ 

และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท า
หน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้อง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ  เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี

ส่วนร่วมในการท างาน 
3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

5. พื้นที่ด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินงาน 
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ  

เช่น 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด จ านวน 2 คน 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 3 ศูนย ์รวม 6 คน 
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภา ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ผลลัพธ์             
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เกิดทัศนคติที่ด ี

 
 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต้อต้านการ
ทุจริต 
  4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 
โครงการที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์

ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้
ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง  ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปชัน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) มุ้งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา  และไว้วางใจในการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค ์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการ      คอร์

รัปชันได ้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันใน

ระดับองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
 
  4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้ค านึงถึงการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขี้เหล็กซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบนโยบายของ
รัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ้งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้าง
ความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขี้เหล็ก มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น 
จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุน
และร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการ
เปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วม
ตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริต     คอร์รัปชันในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก พิจารณาแล้วเห็นว่า 
การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
ขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
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3. วัตถุประสงค ์
๓.1 เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
๓.2 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
3.๓ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

4. เป้าหมาย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล   

ขี้เหล็ก เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

5. สถานที่ด าเนินการ 
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

6. วิธีด าเนินงาน 
๖.1 แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ

ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 
๖.2 จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง 

โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
๖.3 เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลขี้เหล็ก ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

๖.4 ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกัน      การ
ทุจริต 

๖.5 ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก กับบุคคล องค์กร ส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.1 ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
๑๐.2 ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
๑๐.3 ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก 

 

 


